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I. Ca nô vỏ composite dài 6.0m gắn động cơ thủy chạy xăng treo ngoài
công suất 150hp, chất lượng mới 100%.
Thông số kỹ thuật:
- Chiều dài lớn nhất : 6,00m
- Chiều rộng lớn nhất: 2,06m
- Chiều cao mạn: 0,90m
- Trọng tải: 07 người bao gồm thuyền viên
- p m : 01 máy 150Hp.
- Tốc độ: 65 km/giờ
- Vùng hoạt động: Vùng IV (SI).
- Thùng nhiên liệu: 100 lít
- Công nghệ vỏ canô: Hút chân không
Ca nô được thiết kế đóng mới theo quy chuẩn kỹ thuật về đóng tàu thủy
cao tốc được cơ quan Đăng kiểm duyệt thiết kế, giám sát thi công và cấp
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.
Trang thiết bị theo canô:
1. Thiết bị neo:
- Neo thép nhúng kẽm nặng: 01 chiếc
- Dây neo Ø14mm: 38 mét
- Xích neo không ngáng Ø14mm: 02 mét
2. Thiết bị chằng buột:
- Cột bích buột dây: 04 cái
- Dây chằng buột Ø14mm: 10 mét
- Khung nhôm + bạt che: 01 bộ
3. Thiết bị cứu sinh
- Phao tròn: 02 chiếc
- Phao áo cá nhân: 07 chiếc
4. Tín hiệu
- Đèn hiệu:
+ Đèn mất chủ động: 02 chiếc
+ Đèn cao tốc: 01 chiếc
+ Đèn neo: 01 chiếc
+ Đèn qua màu xanh: 01 chiếc
- Âm hiệu:
+ Còi hụ: 01 chiếc
5. Trang bị chữa cháy
- Bình chữa cháy bọt loại 9 lít: 01 bình
- Bình chữa cháy CO2 loại 5kg: 01 bình
- Bạt phủ dập cháy: 01 chiếc
- Xô múc nước có dây: 01 chiếc
- Rìu chữa cháy: 01 chiếc
6. Trang bị hàng giang
- Dụng cụ đo sâu bằng tay kiểu đon giản: 01 chiếc
- Đồng hồ canô: 01 chiếc
- Thiết bị đo nghiêng: 01 chiếc
- Ống nhòm 7x50: 01 chiếc
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- Radio: 01 chiếc
7. Trang thiết bị cứu đắm
- Bộ đồ mộc: 01 bộ
- Nêm gỗ: 10 chiếc
- Gỗ thanh: 10 chiếc
- Bạt cứu đ m: 01 chiếc
- Xô múc nước: 01 chiếc
- Giẽ: 02 kg
8. Trang thiết bị khác
- Bình c quy 100Ah: 01 chiếc
- Bơm hút khô tự động: 01 chiếc
II. Lắp máy chính: 01 động cơ thủy treo ngoài, công suất 150hp, 4 thì,
chất lượng mới 100%:
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 150 HP/110 KW.
- Trọng lượng: 206 kg.
- Kiểu máy: 04 xy lanh thẳng hàng, 08 sup p đơn trên đầu
- Đường kính/hành trình piston: (102 X 92)mm.
- Dung tích xy lanh: 3.0 L
- Khởi động, đ nh lửa: Khởi động bằng chìa khoá công t c đề điện 12V,
có hệ thống khởi động nhanh.
- Vòng tua máy: 4.800 - 5.300 vòng/phút
- Tỉ số truyền hộp số: 1.92:1.
- Hành trình hộp số: Chạy tới - Không số - Chạy lui.
- Hệ thống l i: Điều khiển từ xa bằng vô lăng.
- Hệ thống điều khiển ga số: Hộp điều khiển từ xa cáp ga số.
- Hệ thống tha đổi nghiêng m : Điều khiển bằng ben điện 12 V.
- Nhiên liệu: Phun xăng điện tử Electronic Fuel Injection (EFI)
- Hệ thống điện: 60Amp / 756 watt (belt-driven).
- Hệ thống làm mát: Giải nhiệt bằng nước.
Trang bị theo máy:
- Hệ thống l i vô lăng, l i thủy lực.
- Bộ điều khiển ga số, dâ điện máy.
- Đồng hồ tua máy.
- Chân vịt lựa chọn loại phù hợp với vỏ cano.
- Catalogue máy
Tổng giá trị gói thầu (bao gồm VAT): 5.634.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng).
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