
Tên thiết bị: CẨU 50 TẤN (Bánh lốp) Mã số: VII-A-02 Model:  XCMG QY50B

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Chúng tôi, Vungtau Shipyard, đang có nhu cầu thue ngoài để sửa chữa thiết bị Cẩu bánh lốp 50 tấn với các hạng mục mô tả như sau:
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Bộ tay trang điều khiển Gãy thanh nối, 04 tay trang bị 

đơ, cứng.

Thay 01 thanh nối bị gãy và 

sửa chữa phục hồi

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

BẢO DƯỠNG/SỬA CHỮA

Nội dung kiểm tra Nhận xét Đề xuất

Bị kẹt và lắc
Thay mới bộ motor và visai 

bộ giảm tốc quay toa

Nhíp (cầu) sau: Bị trôi về 2 phía  Sửa chữa phục hồi

Cần chính Bị giật Thay phốt Ty chống cần 

Số: 09/2021/YCCC

Rev.00

Pos điều khiển tay lái Rò rỉ và nóng khi vận hành. Thay mới

Mâm xoay (bộ motor + nhông visai)
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 - Thời gian bắt đầu sửa chữa: từ giữa tháng 7/2021

 - Thời gian sửa chữa khoảng 25 ngày

 - Địa điểm sửa chữa: tại nhà máy Vungtau Shipyard hoặc tại gara của Quý công ty

Đề nghị, Quý Công ty quan tâm gửi chào giá sớm nhất cho chúng tôi theo địa chỉ / liên hệ sau:

 - email: nguyen.vtsc@gmail.com, và: lengoctan@vungtaushipyard.com.vn

 - điện thoại: 0254-3.522781

 - hoặc, gửi trực tiếp cho lễ tân tại đ/c: 847/4, đường 30/4, P.11, Tp. Vũng Tàu

BAN QLTB

Bộ chân trụ (05 chân) Bị dò rỉ thủy lực
Thay phốt Ty đứng chân cẩu 

và Mạ các piston chân cẩu

Cabin xe (cabin chạy xe)
Buồng cabin: rỉ sét, mục.

Ghế: 02 cái hỏng

Làm đồng cabin và Sơn 

cabin chạy xe 

Bọc lại ghế (2 cái)
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