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THÔNG BÁO THAY ĐỔI

Nơi nhận Tất cả các Quý Khách hàng

Nội dung

Thay đổi bộ chia dầu PJ

Kính gửi Quý Khách Hàng
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng và Quý đối tác. Và 

mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Quý Khách Hàng và Quý đối tác nhiều hơn nữa.

Chúng tôi xin thông báo thay đổi về mã sản phẩm bộ chia dầu model PJ theo nội dung chi 

tiết như bên dưới.

(Nội dung)

Trân trọng !

Đối tượng

Loại 

đơn

Loại đối 

xứng

Mã code Model

Nội dung thay đổi

Vật liệu: thay đổi từ kẽm đúc sang vật liệu nhôm (A6063).

Kích thước ( xem đính kèm)

Hình dạng lỗ gá bộ chia: thay đổi lỗ dài sang lỗ tròn

Bối cảnh thay đổi

Công ty đối tác sản xuất đã ngừng hoạt động từ tháng 8 năm 2019 và chuyển sản 

xuất sang một đối tác khác, nhưng do các yếu tố khuôn mẫu, rất khó khăn cho nguồn 

cung trong tương lai. Ngoài ra, có thực tế là chi phí tăng lên đáng kể.

Thời gian thay đổi

Dự kiến từ tháng 6 năm 2020.



-

4

47 35

63 51

79 67

95 83

111 99

127 115

143 131

175 163
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Loại đơn (tham khảo PJ-4S)

Trước 

thay đổi

Sau thay 

đổi

Mặt trước Mặt bên Mặt sau

Kích thước trước và sau thay đổi

Trước thay

đổi

Sau thay

đổi

Lỗ gá bộ chia

Hình dạng lỗ gá

Lỗ gá bộ chia

Hình dạng lỗ gá

Hình dạng lỗ gá bộ chia

Thay đổi từ lỗ dài sang lỗ tròn

Kích thước lỗ Φ 7.5 theo chiều dọc

Khoảng cách lỗ gá không thay đổi

Mã code model
Chiều

dài

Khoảng 

cách lỗ gá
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47 35

63 51

79 67

2

Loại đối xứng (tham khảo PJ-8D)

Trước 

thay đổi

Sau thay 

đổi

Mặt trước Mặt bên Mặt sau

Trước thay

đổi

Sau thay

đổi

Lỗ gá bộ chia

Hình dạng lỗ gá

Lỗ gá bộ chia

Hình dạng lỗ gá

Hình dạng lỗ gá bộ chia

Thay đổi từ lỗ dài sang lỗ tròn

Kích thước lỗ Φ 7.5 theo chiều dọc

Khoảng cách lỗ gá không thay đổi

Mã code model
Chiều

dài

Khoảng 

cách lỗ gá


