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Bài vi�t: TS. Nguy�n Văn ð�t- Giám ñ�c Vi�n NCCTTT

 

               Ngày 05/01/2011,  Viện  NCCT Tàu  Thuỷ ñã hạ thuỷ tàu  Cao tốc Yến  Sào
2010, ñây là tàu du lịch cao cấp vỏ composite ñược thiết kế và chế tạo theo ñơn ñặt
hàng của Công ty Yến sào Khánh Hoà. ðặc tính kỹ thuật của tàu:
1/ Kích thước chính:
            Dài x Rộng x Cao = 15,0 x 3,0 x 1,3m
2/ Hệ ñộng lực:

Máy chính CATERPILLAR 3126, Mỹ, công suất 450Hp; Hệ trục chân vịt thẳng; hộp số
góc; lái treo; Buồng máy nằm tách biệt khoang khách, thiết kế chống ồn và chống
rung, ñảm bảo sức khoẻ và sinh hoạt thuận tiện cho du khách.

Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» Liên hệ - tìm kiếm

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2010

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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3/ Sức chở: 24 khách + 02 thuyền viên
4/ Tốc ñộ hành trình: 22hl/g (40km/g)
5/ ðặc ñiểm kết cấu:

            Tàu có kết cấu 3 lớp; Buồng máy nằm tách biệt khoang khách, thiết kế chống
ồn và chống rung, ñảm bảo sức khoẻ và sinh hoạt thuận tiện cho du khách. Có hình
dáng ñẹp, ñộ bóng bề mặt cao, khoang khách ñược bố trí phía trước; Nội thất trang
trí gỗ cao cấp, hệ thống ghế ngồi bằng composite bọc ñệm. Tàu ñược trang bị toalét
và buồng tắm phục vụ sinh hoạt của du khách và thuyền viên. 
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 Trang trí nội thất

 Là mẫu tàu cao tốc lắp ñặt hệ trục thẳng (khác biệt so với hệ trục kiểu Z-driver như
các tàu cao tốc hiện nay), vừa ñảm bảo ñộ bền của máy và hệ trục, vừa có chi phí ñầu
tư ban ñầu vừa phải, phù hợp với ñiều kiện kinh tế hiện nay.

 

Các tin khác

  HỘI NGHỊ CÁC BÍ THƯ CHI BỘ LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2010-2015

  Bồi dưỡng trí tuệ cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  VAI TRÒ LÃNH ðẠO CỦA ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ðOẠN
HIỆN NAY

  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI
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  CÔNG ðOÀN VỚI CÔNG TÁC NỮ CÔNG

  Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Về cán bộ trước thềm ðại hội ðại biểu toàn
quốc lần thứ XI

  Chào mừng ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI:Vai trò của lãnh ñạo của ðảng
Cộng Sản Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường
ñịnh hướng XHCN

  MỐI QUAN HỆ GIỮA ðẢNG VÀ DÂN LÀ CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CỦA ðẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hội Thư viện các trường ðại học khu vực phía Nam (VILASAL) tổ chức Hội
thảo “Chuyển từ AACR2 sang RDA và những vấn ñề thay ñổi thư viên hiện
nay”
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