
VẬN CHUYỂN NÂNG ĐỠ - XE NÂNG 
Vận chuyển nâng đỡ

 - Xe nâng 

M-01

Khả năng hạ
280mm

Khả năng nâng
800mm

Tải trọng nâng
400kg

Mã đặt hàng
NIC-048-010

Model
XBN 04-80

0,4 TẤN XE NÂNG BÀN 
XNB 04-80

Phaïm vi söû duïng: Thích hôïp 
vôùi caùc coâng vieäc xeáp vaø laáy 
caùc loaïi haøng hoùa rôøi treân saøn xe 
taûi, baêng chuyeàn, treân caùc giaù ñeå 
haøng, caùc xe taûi nhoû chôû haøng haøng, caùc xe taûi nhoû chôû haøng 
hoùa... Vôùi xe naâng baøn, vieäc laáy 
haøng töø treân xe xuoáng seõ raát nheï 
nhaøng. Öu ñieåm: Chaéc chaén: Maët baøn naâng gaáp 
vaø haøn töø moät taám theùp lieàn daøy 3mm. Khung naâng, 
khung ñeá ñeàu ñöôïc raùp  töø theùp giuùp cho xe coù troïng löôïng 

nheï maø vaãn chaéc chaén. Beàn bæ: Boä thuûy löïc ñaïp chaân S1 söû duïng loaïi
xi lanh vaø pitong maï croâm cöïc
beàn, khoâng bò moøn vaø roø ræ daàu
cho pheùp söû duïng khoâng phaûi
baûo döôõng. Nheï nhaøng: Bo

khung chaéc chaén, baùnh xe boïc
PU vôùi hai voøng bi cho moãiPU vôùi hai voøng bi cho moãi

baùnh neân xe di chuyeån raát chaéc
chaén vaø nheï nhaøng.

Tự trọng
xe

84kg

Khoảng cách
giữa 2 càng xe

(A2)

220mm

Chiều dài
càng xe
(B)

520mm

Chiều rộng
toàn bộ
(A1)

1.190mm

Tải trọng 
nâng

2.500kg

Mã đặt hàng: NIC-520-016

2,5 Tấn XE NÂNG TAY BÁNH ĐƠN 
XT540-1190 

Phaïm vi söû duïng: Thích hôïp ñeå di chuyeån caùc loaïi 
haøng hoùa, vaät tö chi tieát...ñaõ ñöôïc ñaët treân caùc loaïi giaù 
ñôõ tieâu chuaån. Nhaø maùy, kho xöôûng, sieâu thò, saøn xe taûi, 
saøn coângtenô...taát caû caùc nôi ñeå haøng hoùa coù maët phaúng 
ñeàu raát thích hôïp söû duïng loaïi saûn phaåm naøy ñeå di chuyeån ñeàu raát thích hôïp söû duïng loaïi saûn phaåm naøy ñeå di chuyeån 
haøng hoùa. Chaéc chaén: Caùc keát caáu chòu taûi ñöôïc daäp lieàn 
khoái baèng theùp taám, cöùng 
vöõng cho pheùp 
chòu taûi vöôït quaù 
tôùi 20% taûi  troïng 
thieát keá. Beàn bæ: Cuïm 
thuûy löïc piston baèng theùp thuûy löïc piston baèng theùp 
maï crom cöïc beàn, söû duïng laâu 
daøi vaø chi phí baûo döôõng thaáp.

Nheï nhaøng:
Thieát keá öu vieät nhaát, caû
goái treân vaø goái döôùi cuûa
cuïm quay ñeàu coù voøng bi
Xoay chuyeån raát deã daøng

vaø nheï nhaøng.
Cheá ñoä baûo haønh:Cheá ñoä baûo haønh:

Baûo haønh 1 naêm ñoái vôùi cuïm
thuûy löïc. Baûo haønh nhanh
choùng thuaän tieän cho khaùch
haøng treân toaøn quoác. Phuï
tuøng thay theá chính haõng.

Tự trọng
xe
163kg

Chiều dài
càng nâng
800mm

Tải trọng nâng

500kg

Model

XC 52-05

Mã đặt hàng: NIC-520-006

1/2 TẤN XE NÂNG CAO
XC 52-05

Phaïm vi söû duïng: Thích hôïp ñeå di chuyeån, xeáp vaø 
laáy haøng hoùa töø caùc giaù cao, treân saøn xe taûi hay töø 
contener.Thaùo vaø laép caùc boä khuoân lôùn treân caùc 
maùy ñoät daäp v.v...Öu ñieåm: Chaéc chaén: Boä khung 
xe ñöôïc haøn thaønh khoái töø caùc thanh theùp chöõ xe ñöôïc haøn thaønh khoái töø caùc thanh theùp chöõ 
C daày tôùi 6mm, nhöõng ñieåm chòu löïc ñeàu ñöôïc 
gia coá baèng nhöõng taám theùp daày, ñaûm baûo cho 
xe khoâng bò yeáu khi naâng vaät
leân cao.Beàn bæ: Boä thuûy löïc söû 
duïng xi lanh vaø pitong maï crom 
cöïc beàn. Ñoä boùng cuûa Pitong cao vaø khoâng bò gæ 
laøm cho caùc phôùt daàu ít bò maøi moøn. Nheï nhaøng: laøm cho caùc phôùt daàu ít bò maøi moøn. Nheï nhaøng: 
Caùc baùnh laùi cuûa xe ñöôïc laép 2 voøng bi coân ñôõ 
chaën coäng vôùi boä khung vöõng chaéc vaø 
caùc baùnh xe dung loaïi vaät lieän PU 
tieân tieán laøm cho xe di chuyeån eâm 
nheï treân caû nhöõng ñoaïn ñöôøng goà gheà. 

 500 x 900           25kg           300kg           190mm              850mm              
600 x 1000          34kg           500kg           270mm              850mm              
Kích thöôùc    Troïng löôïng   Troïng taûi   Ñoä cao saøn xe   Ñoä cao tay ñaåy   

XTH 200N  PTV-200-006        500kg          H200

XE ĐẦY TAY 4 BÁNH CÓ TOLE

XTH 130N  PTV-130-005        300kg          H130

Model        Maõ cung caáp   Troïng taûi   Maõ baùnh xe

XE ĐẨY TAY 4 BÁNH

Model        Maõ cung caáp   Troïng taûi   Maõ baùnh xe
XTH 250 S1  PTV-250-002      600kg         H250
XTH 130NT  PTV-130-007      300kg         H130
XTH 200NT  PTV-200-008      500kg         H200

Kích thöôùc    Troïng löôïng   Troïng taûi   Ñoä cao saøn xe   Ñoä cao tay ñaåy   
750 x 1200          47kg           600kg           285mm              890mm              
500 x 900           25kg           300kg           190mm              850mm              
600 x 1000          34kg           500kg           270mm              850mm              

PHONG THAÏNH



VẬN CHUYỂN NÂNG ĐỠ - XE NÂNG 

Vận chuyển nâng đỡ
 - Xe nâng 

M-02

Baùnh xe baèng 
cao su chaéc chaén

Xe ñaåy Fairline FBH150 

Tính naêng : 
Saøn xe baèng theùp keát hôïp vôùi baùnh xe 
cao su, Thieát keá chaéc chaén

Thoâng soá kyõ thuaät:
Maõ saûn phaåm: MIS-150-689 
Kích thöôùc: 480 x 740mmKích thöôùc: 480 x 740mm
Troïng taûi: 150 kg
Ñoä cao saøn xe: 235 mm 
Ñoä cao tay ñaåy: 830 mm  

Xe boác xeáp keùo tay HTA 9001

Tính naêng:
Baùnh xe cao su vôùi vaønh baùnh baèng theùp

Thoâng soá kyõ thuaät:
Maõ saûn phaåm: MIS-900-714
Kích thöôùc môû ra: 420 x 405 x 1100mm
Kích thöôùc gaäp laïi: 190 x 405 x 720mmKích thöôùc gaäp laïi: 190 x 405 x 720mm
Taûi troïng toái ña: 90 kg

FAIRLINE

NIC-700-007

Model               Maõ          Taûi troïng  Chieàu daøi  Chieàu roäng   Khoaûng caùch     Töï troïng
cung caáp          naâng      caøng xe     caøng xe       giöõa 2 caøng            xe

(B)              (A1)                 (A2)

XCD 500  NIC-700-007  500kg   915mm    850mm       700mm        165mm 

Phaïm vi söû duïng:
Duøng ñeå naâng haï hay di chuyeån thuøng phi, naâng 
thuøng phi leân cao vaø laät nghieâng theo yù muoán, 

ñeå roùt hoaëc ñoå caùc chaát loûng.
          Öu ñieåm:

           - Vaïn naêng: Keïp ñöôïc taát caû caùc loaïi
          thuøng phi saét hay phi nhöïa (keå caû caùc           thuøng phi saét hay phi nhöïa (keå caû caùc 

     thuøng phi bò beïp, meùo).
- Beàn bæ: Söû duïng boä thuûy löïc BM 32 - 800 
ñaõ ñöôïc duøng treân xe naâng cao 500kg, 
do vaäy noù hoaït ñoäng raát tin caäy. Ngoaøi 
ra vôùi nhu caàu naâng haï thaät nhanh vaø 
choáng chaùy noå trong caùc nhaø maùy hoùa 
chaát, nhaø maùy sôn... Xe naøy seõ ñöôïc laépchaát, nhaø maùy sôn... Xe naøy seõ ñöôïc laép
   theâm boä xilanh neùn khí, naâng haï baèng 
    nguoàn khí neùn coù saün trong nhaø maùy.
- Nheï nhaøng: Ngoaøi caùc baùnh laùi ñöôïc 
laép voøng bi coân ñôõ chaën, caùc baùnh tröôùc
 cuûa xe duøng loïai baùnh Ø180, do vaäy vieäc 

ñaåy xe vaø laùi raát nheï nhaøng.
        Cheá ñoä baûo haønh:

        -  Baûo haønh moät naêm ñoái vôùi cuïm thuûy löïc.
          -  Baûo haønh nhanh choùng vaø thuaän tieän 

         cho khaùch haøng treân toaøn quoác.
         -  Phuï tuøng thay theá chính haõng.

Xe naâng thuøng phi XC 70-05  

XC 59 - 10      1.000kg            960mm             730mm               430mm             218kg
 

1 Taán Xe naâng cao XC 59-10 
 
Phaïm vi söû duïng:
- Thích hôïp ñeå di chuyeån, xeáp vaø laáy haøng hoùa töø caùc 
giaù cao, treân saøn xe taûi hay töø contener.
- Thaùo vaø laép caùc boä khuoân lôùn treân caùc maùy ñoät daäp...
Öu ñieåm:
- Chaéc chaén: Boä khung xe ñöôïc haøn thaønh khoái töø 
caùc thanh theùp chöõ C daày tôùi 6mm, nhöõng ñieåm caùc thanh theùp chöõ C daày tôùi 6mm, nhöõng ñieåm 
chòu löïc ñeàu ñöôïc gia coá baèng nhöõng taám theùp daày,
ñaûm baûo cho xe khoâng bò yeáu khi naâng vaät leân cao.
- Beàn bæ: Boä thuûy löïc söû duïng xi lanh vaø pitong maï crom
cöïc beàn. Ñoä boùng cuûa Pitong cao vaø khoâng bò gæ laøm 
cho caùc phôùt daàu ít bò maøi moøn.
- Nheï nhaøng: Caùc baùnh laùi cuûa xe ñöôïc laép 2 voøng bi 
coân ñôõ chaën coäng vôùi boä khung vöõng chaéc vaø caùc coân ñôõ chaën coäng vôùi boä khung vöõng chaéc vaø caùc 
baùnh xe dung loaïi vaät lieän PU tieân tieán laøm cho xe 
di chuyeån eâm nheï treân caû nhöõng ñoaïn ñöôøng 
goà gheà. 
Cheá ñoä baûo haønh:
-  Baûo haønh 1 naêm ñoái vôùi cuïm thuûy löïc.
-  Baûo haønh nhanh choùng vaø thuaän tieän cho khaùch haøng treân toaøn quoác.
-  Phuï tuøng thay theá chính haõng.-  Phuï tuøng thay theá chính haõng.

NIC-591-005

2,5 Taán Xe naâng tay baùnh ñoâi XT680-1190

Model               Maõ          Taûi troïng  Chieàu daøi  Chieàu roäng   Khoaûng caùch     Töï troïng
cung caáp           xe        caøng xe      toaøn boä        giöõa 2 caøng           xe

(B)              (A1)                 (A2)
XT680-1190  NIC-580-015   2500kg   1190mm     680mm              380mm           90kg

Phaïm vi söû duïng:
Thích hôïp ñeå di chuyeån caùc loaïi haøng hoùa, vaät tö chi tieát...ñaõ ñöôïc 
ñaët treân caùc loaïi giaù ñôõ tieâu chuaån. Nhaø maùy, kho xöôûng, sieâu thò, 
saøn xe taûi, saøn coângtenô...taát caû caùc nôi ñeå haøng hoùa coù maët 
phaúng ñeàu raát thích hôïp söû duïng loaïi saûn phaåm naøy ñeå di chuyeån 
haøng hoùa.
Chaéc chaén: Chaéc chaén: 
Caùc keát caáu chòu taûi ñöôïc daäp lieàn khoái baèng theùp taám, cöùng vöõng cho 
pheùp chòu taûi vöôït quaù tôùi 20% taûi troïng thieát keá.
Beàn bæ:
Cuïm thuûy löïc piston baèng theùp maï 
crom cöïc beàn, cho 
pheùp söû duïng laâu daøi 
vaø chi phí baûo döôõng vaø chi phí baûo döôõng 
thaáp.
Nheï nhaøng:
Thieát keá öu vieät nhaát, caû goái treân 
vaø goái döôùi cuûa cuïm quay ñeàu coù 
voøng bi. Xoay chuyeån raát deã daøng vaø nheï 
nhaøng.

Xe cho ngöôøi Vieät:
Tay bôm ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi 
taàm voùc cuûa ngöôøi Vieät Nam (chæ daøi 
coù 800mm). Thao taùc bôm thoaûi maùi, 

laøm vieäc laâu maø khoâng toán söùc.
Cheá ñoä baûo haønh:

- Baûo haønh 1 naêm ñoái vôùi cuïm - Baûo haønh 1 naêm ñoái vôùi cuïm 
thuûy löïc.

- Baûo haønh nhanh choùng thuaän 
tieän cho khaùch haøng treân toaøn quoác.

- Phuï tuøng thay theá chính haõng.

NIC-680-015



VẬN CHUYỂN NÂNG ĐỠ - XE ĐẨY VỆ SINH 
Vận chuyển nâng đỡ

 - Xe đẩy vệ sinh

M-03

Mô tả sản phẩm:
Công suất: 3 tấn 
Chiều cao nâng min: 130 mm 
Chiều cao nâng max: 495 mm
Kích thước: 668 x 337 x 176 mm
Mã đặt hàng: SUN-300-066
Xuất xứ: Đài LoanXuất xứ: Đài Loan

3 TẤN KÍCH CÁ SẤU LOẠI NGẮN
T83003

Mã đặt hàng
MIS-100-745
 MIS-300-746 
MIS-600-747
MIS-100-748
MIS-200-749
MIS-300-750MIS-300-750

Model
ELM-100
ELM-300
ELM-600
ELM-1000
ELM-2000
ELM-3000ELM-3000

Trọng lượng nâng
100kg
300kg
600kg
1.000kg
2.000kg
3.000kg3.000kg

Trọng lượng tịnh
2.5kg
8.6kg
21kg
46kg
118kg
181kg181kg

Đặc tính:
Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật 
hiện đại. Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. Được làm từ 
nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi 
ro phiền phức khi bị mất điện đột xuất. Hệ số an toàn gấp 3,3 lần, từ tính cực mạnh, khi sử 
dụng độ an toàn càng cao, hiệu quả càng lớn.
    

Ứng dụng:
Rất thích hợp để di chuyển các vật liệu bằng sắt thép : Dạng tấm, dạng khối, dạng tròn, 
những bộ phận của máy móc và các loại khuôn, v.v... Cách vận hành: Thật dễ dàng, 
chỉ cần di chuyển tay cầm theo ngược chiều kim đồng hồ là mở và ngược lại là khóa. 
 

MÁY NÂNG TỪ ELM

Mô tả sản phẩm:
Công suất: 5 tấn 
Kích thước: 1.510 x 380 x 210 mm

 Mã đặt hàng: SUN-311-065 

5 TẤN KÍCH CÁ SẤU LOẠI DÀI
TR50001

Mã đặt hàng: MIS-010-740

Mô tả:
Rất thuận tiện trong việc thay lốp xe và không mất 
nhiều thời gian như cách thông thường. Bộ dụng cụ 
còn kèm theo một máy mở bu lông có công suất cao 
giúp việc tháo lắp trở nên dễ dàng hơn. Bộ dụng cụ 
này sử dụng nguồn điện của xe hơi
Giá cả của bộ dụng cụ rất hợp lý, chúng Giá cả của bộ dụng cụ rất hợp lý, chúng 
ta nên nhanh chóng sở hữu ngay bộ dụng cụ 
JW-01A trong suốt hành trình của mình.

Thông số kỹ thuật:
1)Trọng lượng nâng: 1.000kg (dùng cho xe 2 tấn) 
2) Nguồn điện: DC12V (điện nút mồi thuốc xe)
3) Max electric current: 10 A 
4) Độ nâng: 12 - 35 cm 
5) Thời gian nâng: trong vòng 80 giây 
6)6) Trọng lương: 3,7kg
7) Bảo quản ở nhiệt độ: -40 ~ +70 độ C
8) Bộ điểu khiển: 315MHz control or 433MHz 
9) Khoảng cách sử dụng remote: <25m 
10) Kích thước máy: 47 x 29 x 12,5cm

BỘ DỤNG CỤ NÂNG XE HƠI
DÙNG ĐIỆN JW-01A 
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