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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Thùng composite là gì ?

V?t li?u composite, còn g?i là V?t li?u t?ng h?p, V?t li?u compozit,hay composite là v?t li?u t?ng h?p t? hai hay nhi?u v?t li?u khác nhau t?o nên
v?t li?u m?i có tính ch?t v??t tr?i h?n h?n so v?i các v?t li?u ban ??u, khi nh?ng v?t li?u này làm vi?c riêng r?.

Nh?ng v?t li?u t?ng h?p ??n gi?n ?ã có t? r?t xa x?a. Kho?ng 5000 n?m tr??c công nguyên con ng??i ?ã bi?t tr?n nh?ng viên ?á nh? vào ??t tr??c
khi làm g?ch ?? tránh b? cong vênh khi ph?i n?ng, ?i?n hình v? compozit chính là h?p ch?t ???c dùng ?? ??p xác c?a ng??i Ai C?p.
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Giá xe t?i ?ô Thành IZ65 tr? góp lãi su?t th?p 

  

Xe Ben IZ65S 5 t?n - IZ65S ben T?H 2 t?n | IZ65S GOLD 

  

Xe t?i 3 t?n r??i - xe t?i 3.5 t?n - Xe t?i IZ65 3T5 

   Xem thêm  

Chính thiên nhiên ?ã t?o ra c?u trúc composite tr??c tiên, ?ó là thân cây g?, có c?u trúc composite, g?m nhi?u s?i xenlulo dài ???c k?t n?i v?i
nhau b?ng licnin. K?t qu? c?a s? liên k?t hài hoà ?y là thân cây v?a b?n và d?o - m?t c?u trúc composite lý t??ng. Ng??i Hy L?p c? c?ng ?ã bi?t
l?y m?t ong tr?n v?i ??t, ?á, cát s?i làm v?t li?u xây d?ng; và ? Vi?t Nam, ngày x?a truy?n l?i cách làm nhà b?ng bùn tr?n v?i r?m b?m nh? ?? trát
vách nhà, khi khô t?o ra l?p v?t li?u c?ng, mát v? mùa hè và ?m vào mùa ?ông...

M?c dù composite là v?t li?u ?ã có t? lâu, nh?ng ngành khoa h?c v? v?t li?u composite ch? m?i hình thành g?n v?i s? xu?t hi?n trong công ngh?
ch? t?o tên l?a ? M? t? nh?ng n?m 1950. T? ?ó ??n nay, khoa h?c công ngh? v?t li?u composite ?ã phát tri?n trên toàn th? gi?i và có khi thu?t
ng? "v?t li?u m?i" ??ng ngh?a v?i "v?t li?u composite".

Thành ph?n và c?u t?o:

Nhìn chung, m?i v?t li?u composite g?m m?t hay nhi?u pha gián ?o?n ???c phân b? trong m?t pha liên t?c duy nh?t. (Pha là m?t lo?i v?t li?u
thành ph?n n?m trong c?u trúc c?a v?t li?u t?ng h?p.) Pha liên t?c g?i là v?t li?u n?n (matrix), th??ng làm nhi?m v? liên k?t các pha gián ?o?n l?i.
Pha gián ?o?n ???c g?i là c?t hay v?t li?u t?ng c??ng (reinforcement) ???c tr?n vào pha n?n làm t?ng c? tính, tính k?t dính, ch?ng mòn, ch?ng
x??c...

?u ?i?m c?a thùng composite?

Cho ??n nay thì v?t li?u Composite polyme ?ã ???c s? d?ng ?? ch? t?o nhi?u chi ti?t, linh ki?n ch? t?o ôtô; d?a trên nh?ng ?u th? ??c bi?t nh?
gi?m tr?ng l??ng, ti?t ki?m nhiên li?u, t?ng ?? ch?u ?n mòn, gi?m ?? rung, ti?ng ?n và ti?t ki?m nhiên li?u.

Kh?i l??ng riêng nh?, ?? b?n c? h?c cao, ?? c?ng v?ng và u?n kéo t?t.
Kh? n?ng ch?u ??ng th?i ti?t, ch?ng lão hóa, ch?ng tia UV cao, cách ?i?n và cách nhi?t t?t.
Kh? n?ng kháng hóa ch?t và kháng ?n mòn cao, không gây t?n kém trong b?o qu?n, không c?n ph?i s?n ph? ch?ng ?n mòn.
Gia công và ch? t?o ??n gi?n, d? t?o hình, t?o màu, thay ??i và s?a ch?a, chi phí ??u t? trang thi?t b? s?n xu?t và chi phí b?o d??ng th?p.
Tu?i th? s? d?ng cao (th?i gian s? d?ng dài h?n kim lo?i, g? kho?ng 2-3 l?n).

Ngành s?n xu?t ô tô: composite dùng làm b? v?, khung tr?n, thùng xe và các chi ti?t giúp gi?m b?t tr?ng l??ng c?a xe

Xe t?i thùng composite dùng ?? làm gì?
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???c thi?t k? d?a trên quy trình s?n xu?t c?a n??c ngoài,  Xe T?i Thùng Composite mang l?i nh?ng l?i ích công vi?c cho khách hàng nh?:

Chuyên ch? hàng hóa t? n?i này t?i n?i khác theo ?úng ti?n ?? và l? trình công vi?c. Hi?u qu? công vi?c t?ng cao g?p nhi?u l?n so v?i các dòng
xe thông th??ng.

Hàng hóa ???c b?o v? ? m?t môi tr??ng t?t, tránh s? tác ??ng t? bên ngoài. ?ây là ?i?m quan tr?ng mà khách hàng có th? d?a vào ??c ?i?m này
?? mua xe.

  

Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5 

  

Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng 2.5 t?n 

  

IZ49 thùng kín 2.2 t?n - Giá xe t?i IZ49-TK 

  

IZ49 thùng mui b?t 2.4 t?n - Giá xe t?i IZ49-TMB 

   Xem thêm  

Th?i gian trong công vi?c c?ng ???c rút ng?n, hàng hóa không ch?u s? tác ??ng c?a th?i ti?t nên ti?n ?? công vi?c không b? ch?m tr?. Th?i gian
luôn là y?u t? ???c khách hàng coi tr?ng.

V?i nh?ng ?u ??m ?ó ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng công ty cho ra ??i s?n ph?m xe t?i IZ65 thùng composite 3.5 t?n/ 2.5 t?n
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Nh?n xét

Th? sáu, 22 Tháng 2 2019 

xe t?i iz65 ch?t l??ng cao, thùng ch?t li?u nh?, s? d?ng b?n b?

Nguy?n Hoàng 
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