BM – KTCLNK –1A – PL

PHỤ LỤC SỐ …….
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MÁ Y, THIẾT BỊ NÔ NG NGHIỆP NHẬP KHẨU
(Kèm theo Giấy đăng ký KTCL hàng hóa nhập khẩu số: ………………….…………..)
A. Tên máy, thiết bị
Tên máy, thiết bị
(Ghi đúng tên máy, thiết bị như trên

TT

tờ khai hải quan/ Mã HS)

Ví dụ:
 Máy kéo nông nghiệp, model:
L4508; công suất 45HP; hãng sản
xuất KUBOTA, hàng mới 100%/
 Mã HS: 87019010.
 Số lượng: ........ máy.

1

Năm
sản xuất

2015

Tình trạng sử dụng
Xuất xứ

Nhật Bản

Chưa qua

Đã qua

sử dụng

sử dụng

x

B. Tiêu chuẩn sản xuất và tiêu chuẩn an toàn:
- Tên và số hiệu tiêu chuẩn sản xuất: .....................................................................................
................................................................................................................................................
- Tên và số hiệu tiêu chuẩn an toàn: ......................................................................................
................................................................................................................................................
C. Nhãn hiệu/ số loại
 Nhãn hiệu: ................................................

 Kiểu loại: ................................................

D. Số chế tạo:
TT

Số khung

Số máy

1
2
3
...
(Ghi theo thứ tự khi số lượng các máy, thiết bị cùng loại trong lô hàng nhập khẩu >1)
E. Thông số kỹ thuật cơ bản:
Nội dung

Thông số

- Động cơ:
+ Kiểu:
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+ Công suất/số vòng quay (kW(HP)/ v/p):
- Chiều dài cơ sở (mm):
- Lốp xe (Nếu là máy bánh hơi):
+ Trục 1:
+ Trục 2:
- Bánh xích (Nếu là máy bánh xích):
+ Trục 1: Bề rộng x chiều dài tiếp đất (mm):
+ Trục 2: Bề rộng x chiều dài tiếp đất (mm):
- Kích thước bao khi di chuyển (mm):
+ Dài x Rộng x Cao:
- Trọng lượng bản thân (kG):
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác của các nội dung trong phụ lục này.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)
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