
XE CHỮA CHÁY



1.1. Loại cabin đơn được trang bị chữa cháy nước và foam

1. Các loại xe chữa cháy sản xuất tại SAMCO



1.2. Loại cabin đôi được trang bị chữa cháy nước và foam

1. Các loại xe chữa cháy sản xuất tại SAMCO



1.3. Loại cabin đôi được trang bị chữa cháy nước, foam và hóa chất

Khoang chứa hệ thống 

phun bột hóa chất

1. Các loại xe chữa cháy sản xuất tại SAMCO



1.4. Xe được trang bị một trong các loại bơm chữa cháy sau:

N25, NH35 hoặc N45 được nhập khẩu đồng bộ từ Rosenbauer – Áo.

Bơm N25

Bơm N45

Bơm NH35

1. Các loại xe chữa cháy sản xuất tại SAMCO



2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO

- Cabin đôi được

thiết kế có không

gian rộng đủ để bố

trí một số trang thiết

bị và có 7 chỗ ngồi

- Cabin đôi được

nâng, hạ bằng xylanh

thủy lực tác động

kép.

- Hệ thống nâng hạ

cabin được điều

khiển bằng hệ thống

điện

- Khoang chứa hệ thống phun bột hóa chất - Khoang chứa trang bị chữa cháy



- Khoang chứa 

trang bị chữa cháy

- Khoang chứa bên hông xe

- Khoang chứa hệ 

thống phun bột hóa 

chất

- Khoang bơm chữa cháy

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Bộ sinh hàn
Xylanh nâng hạ ca-bin

Hộp điều khiển cơ

cấu nâng, hạ ca-bin 

đôi

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Thiết bị thở

Dãy ghế ngồi phía trước
Dãy ghế ngồi phía sau

Bảng điều khiển trên cabin

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Khoang chứa trang 

bị chữa cháy

Ngăn chứa lăng cầm tay và 

khớp nối

Ngăn chứa vòi chữa cháy

Van kiểm tra nước làm 

mát động cơ

Khoang chứa  hệ thống 

phun bột hóa chất

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Cần chuyển áp cao – áp thường

Bảng điều khiển đóng-mở van

Tay ga và các đồng hồ báo áp suất

Bảng điều khiển đóng - ngắt bơm

Cụm van chuyển tính năng phun

Khoang bơm chữa cháy

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Hệ thống điều khiển có

các tính năng nổi bật

như sau:

1. Điều khiển đóng- ngắt

bơm: Có thể điều khiển

độc lập tại hai vị trí –

cabin và buồng bơm.

2. Điều khiển đóng-mở

van nước: Có thể điều

khiển độc lập tại hai vị

trí – buồng bơm và trên

lăng giá

3. Hệ thống điều khiển

được lập trình khóa lẫn

với nhau

4. Có thể điều khiển

đóng-ngắt bơm và van

bằng tay khi hệ thống

điều khiển điện gặp sự

cố.

Bảng điều khiển 

trên lăng giá

Bảng điều khiển tại

buồng bơm

Bảng điều khiển tại cabin

Hộp điều khiển trung tâm

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Bảng điều khiển lăng giá

Khoang chứa bồn foam 

Sàn thao tác trên nóc được

thiết kế có không gian rộng

và mặt sàn được lợp nhôm

gân chống trượt đem lại sự

an toàn và thoải mái cho

người sử dụng.

Nhờ không gian rộng nên

sàn thao tác trên nóc được

dùng chỗ để cho các thiết bị

chữa cháy có khổ lớn và

cồng kềnh: như đường ống

hút, thang xếp, ...

Bồn chứa nước chữa cháy

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



Hộp tăng tốc

Hộp trích công suất
Trục cac-đăng

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



1.Cấp nước vào bồn

2.Cấp nước cho bơm từ bồn

3.Giải nhiệt động cơ

5.Phun lăng giá

6. Phun lăng cầm tay
7. Phun súng cao áp

8.Hệ thống foam

Kết nối với nguồn ngoài

4.Nước tuần hoàn về bồn

2. Các hệ thống và thiết bị chính trên xe chữa cháy SAMCO



3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO

STT Khách hàng Số lượng Xe nền 
Năm cung 

cấp

1 Cty LD XD & KD Khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ chí Minh 1 ISUZU FTR33H 1998

2 Công ty TNHH công nghiệp nặng MITSUBISHI 2 ISUZU FTR33H 1999

3 Cty LD Khu chế xuất Linh Trung, Tp. Hồ chí Minh 1 Hino FF3HJSA 2002

4 Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, Tỉnh Bình Dương 1 ISUZU NQR71R 2002

5 Cty SXKD XNK DV Đầu tư Tân Bình (TANIMEX),  Tp. Hồ chí Minh 1 Hino FF3HJSA 2003

6 Tập đoàn SIEMENS – AG, Đức, Phú Mỹ 3 1 Hino FF3HJSA 2003

7 Cty LD Khu chế xuất Linh Trung, Tp. Hồ chí Minh 1 Hino FF3HJSA 2004

8 Cty Bay dịch vụ Miền Nam 1 Hino FG1JJUB 2004

9 Cty SXKD XNK DV Đầu tư Tân Bình (TANIMEX),  Tp. Hồ chí Minh 1 Hino FG1JJUB 2005

10 Cty phát triển công nghiệp Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh 1 Hino FG1JJUB 2006

11 Cty cổ phần KCN Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh 2 Hino FG1JJUB 2007

12 Cty CP Long Hậu, Tp.Hồ Chí Minh 1 Hino FG1JJUB 2007

13 Tập đoàn dịch vụ dầu khí Tractors, Malaysia 3 Hino FG1JJUB 2008

14 Cty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh – KCN Lê Minh Xuân 1 Hino FG1JJUB 2008

15 Công ty TNHH công nghiệp nặng MITSUBISHI 1 Hino FG1JJUB 2009

16 Khu công nghiệp VSIP 4 Hino FG8JJSB 20112017

17 Khu công nghiệp Phước Đông 2 Hino FC9JESW 2016

Khu công nghiệp Normura 1 Hino FC9JESW 2016

18 Khu công nghiệp AMATAR 1 Hino FC9JESW 2017



Tập đoàn dịch vụ dầu khí 

Tractors, Malaysia

Công ty TNHH công nghiệp nặng 

MITSUBISHI, Nhật Bản 

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, 

Tỉnh Bình Dương

Cty Bay dịch vụ Miền Nam

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



Tập đoàn SIEMENS – AG, Đức 

Cty cổ phần KCN Hiệp Phước, 

Tp. Hồ Chí Minh

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



Cty Đầu tư Xây dựng Bình 

Chánh – KCN Lê Minh Xuân

Cty CP Long Hậu, Tp.Hồ Chí 

Minh

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



Khu công nghiệp Vsip

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



Khu công nghiệp Normura

Khu công nghiệp Phước Đông

3. Danh mục một số các khách hàng sử dụng xe chữa cháy SAMCO



XN CƠ KHÍ Ô TÔ CHUYÊN DÙNG AN LẠC (SP.SAMCO)
36 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P. AN LẠC A, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

Điện thoại: 028.37528011 - Fax: 028.37520681 
Email: service@xechuyendung.net.vn


