
 

CÔNG TY TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG 

SĐT: 0949 90 96 98 – 0903 556 740 Mr Chính        Xưởng sản xuất tại : QL1A, Long Hiệp, Bến Lức, Long An              

Gmail:  xebonchoxangdau.vn@gmail.com                 Web : www.xebonchoxangdau.vn  - www.xechuyendungankhang.com  

 
 

 

Kính gửi: Qúy Khách Hàng 

BẢNG BÁO GIÁ 

Công ty TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG  – nhà cung cấp xe chuyên dụng chuyên nghiệp trong 

Nước. Công ty chúng tôi  xin gửi đến Quý Khách bảng báo giá loại xe ô tô kéo, chở xe nhãn hiệu HYUNDAI  số 

loại HD110S 

 

I. LOẠI HÀNG HOÁ, QUY CÁCH: 

- Loại hàng hóa: Xe cứ hộ sàn trượt, càng kéo, gắn cẩu Hyundai New Mighty 110S 

- Xuất xứ: Xe cơ sở sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công 

- Chất lượng: Mới 100% 

II. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ CHÍNH: 

1) Thông số kỹ thuật xe: 

Nhãn hiệu  HYUNDAI NEW MIGHTY 110S 

Loại phương tiện  Ô tô kéo, chở xe 

Xuất xứ   Hàn Quốc và Việt Nam 

Thông số chung 
 

Trọng lượng bản thân  5455 kG 

Tải trọng cho phép chở thiết kế  4950 kG 

Số người cho phép chở  3 người 

Trọng lượng toàn bộ  10600 kG 

Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao  7530 x 2240 x 2800 mm 

Kích thước lòng thùng hàng  4650 x 2100 x …. mm 

Khoảng cách trục  3775 mm 

Vết bánh xe trước / sau  1680/1495 mm 

Số trục  
2 

Công thức bánh xe  
4 x 2 

Loại nhiên liệu  
Diesel 

Nhãn hiệu động cơ D4GA 
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Loại động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp 

Thể tích  3933       cm3 

Công suất lớn nhất /tốc độ quay  110 kW/ 2500 v/ph 

Lốp xe  
 

Số lượng lốp trên trục I/II 02/04 

Lốp trước / sau 8.25 - 16 /8.25 - 16 

Hệ thống phanh  
 

Phanh trước /Dẫn động  Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không 

Phanh sau /Dẫn động  Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không 

Phanh tay /Dẫn động  Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí 

Hệ thống lái  
 

Kiểu hệ thống lái /Dẫn động  Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực 

2) Cần cẩu thủy lực  

- Loại hàng hóa: Cẩu gấp Hyva HB60 E2 

- Chất lượng: Mới 100%, nhập khẩu từ Italya 

Thông số kỹ thuật cơ bản cẩu Hyva HB60 E2 

Công suất nâng tối đa 2615/2.45 (kg/m) 

Trọng lượng cần cẩu max 1050 kg 

Chiều cao cần tối đa 12.90m 

Bán kính làm việc 10.30m 

Sức nâng lớn nhất/tầm với 2615/2.45 kg/m 

Sức nâng ở tầm với xa nhất 490/10.30 kg/m 

 

3) Thi công lắp đặt hệ thống chuyên dùng: 

TT THÔNG SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1. Mô tả chung - Xe có sàn trượt để chở 01 xe trên sàn, càng kéo thủy lực sau 

xe để kéo 01 xe theo sau. 

- Xe có trang bị tời kéo thủy lực. 

- Gia công chassi, lắp đặt cẩu 
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  Các thiết bị đi kèm theo 

xe. 

-       01 dàn đèn quay, còi ủ bao gồm hiệu Patlite gồm đèn dài 

1,2m điện áp 24V có tích hợp loa công suất 100W, âm ly (còi ủ) 

đồng bộ công suất 100W.  

2 Xe cứu hộ hoàn chỉnh Có sàn trượt, có càng nâng – kéo thủy lực được vận hành bằng 

hệ thống thủy lực, hệ thống điện 

2.1 Kích thước sàn chở xe (mm) 

+ Chiều dài (L) 4.800 mm 

+ Chiều rộng (W) 2.100mm 

+ Tải trọng chở (dự kiến) 4.200 kg 

+ Vật liệu làm sàn: - Sàn xe bằng thép chống trượt 5mm 

- Dầm dọc thép chữ H100 

- Đà ngang hộp mạ kẽm 50x50x3.0mm 

- Bo viền sàn thép chữ U120 

- Mặt dựng thép chấn định hình 

2.2 Hệ thống cứu hộ trên sàn -     Dạng sàn trượt, có càng gắp sau và tời kéo thủy lực trên sàn 

2.3 Hệ thống thủy lực vận 

hành các thiết bị cứu hộ 

  

*Xi lanh thuỷ lực: Linh kiện ống xi lanh, cần xi lanh và zoăng 

phớt  nhập khẩu từ Ý lắp ráp trong nước 

- Xi lanh sàn trượt: 01  Chiếc 

- Xi lanh nâng hạ sàn trượt: 02 Chiếc 

- Xi lanh  nâng hạ sau: 02 Chiếc 

- Xi lanh ra vào càng nâng sau: 01Chiếc 

* Van thủy lực nhập khẩu từ Ý. 

- Van phân phối thủy lực (lưu lượng nhất 45 lít/ phút, áp suất lớn 

nhất 320 bar) (van 5 tay): 01 bộ 

- Van chống lún 2 chiều  có điều khiển, lưu lượng lớn nhất 50 lít/ 

phút, áp suất lớn nhất 300 bar: 04 chiếc 

-Van an toàn kép (cho motor thủy lực) lưu lượng lớn nhất 70 lít/ 

phút, áp suất lớn nhất 300 bar: 01 Chiếc. 

*Bơm thủy lực nhập khẩu từ  Đài loan. 

-  lưu lượng 63 cc/vòng, áp suất lớn nhất 250 bar: 01 chiếc 

*Phụ kiện thủy lực 

- Đồng hồ áp suất: 01 Chiếc 

2.4 Các thiết bị, dụng cụ cứu 

hộ đi kèm 

Có 1 thùng đồ lắp cố định ở Satxi để chứa các thiết bị, dụng cụ 

cứu hộ. 

2.5 Thời gian bảo hành 12  tháng hoặc 35.000 km sử dụng đầu tiên tùy vào điều kiện 

nào đến trước 
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III. GIÁ BÁN VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN: 

1) Giá bán: (Giá bán cho 01 chiếc) 

Hàng hóa 
Số lượng 

(chiếc) 
Thành tiền (VND) 

 Xe Hyundai New Mighty 110S cabin sắt xi 

- Nhãn hiệu: Hyundai Thành Công  

- Xe mới 100% 

- Trang thiết bị theo xe tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 Cần cẩu Hyva HB60 E2 

- Mới 100%, nhập khẩu từ Italia 

 Thi công lắp đặt hoàn chỉnh sàn trượt  

- Phần cứu hộ lắp đặt tại Việt Nam, với thiết bị nhập khẩu từ 

Châu Âu, Đức hoặc Ý 

 Hồ sơ thiết kế xe kéo, chở xe 

01 1.270.000.000 

Tổng cộng: Một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./. 1.270.000.000 

Lưu ý:  

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%), chưa bao gồm các chi phí đăng ký lưu hành xe, thuế trước bạ, bảo 

hiểm,... 

- Báo giá có hiện lực 20 ngày, kể từ ngày gửi báo giá. 

2) Hình thức thanh toán: 

 Tiền mặt: 

- Thanh toán lần 1: Thanh toán đến 20% giá trị hợp đồng để Bên Bán đặt xe và vật tư đóng thùng . 

- Thanh toán lần 2: Thanh toán đến 50% giá trị hợp đồng để Bên Bán để Bên Bán tiến hành chuẩn bị rút hồ sơ xe 

và đăng ký biển số cho Bên Mua. 

- Thanh toán lần 3: Bên mua thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại cho Bên bán trước khi nhận xe. 

 Trả góp: 

-    Thanh toán lần 1: Đặc cọc 20 triệu để Bên Bán tiến hành làm ngân hàng cho Bên Mua. 

-   Thanh toán lần 2: Sau khi có thông báo đồng ý cho vay, Bên Mua thanh toán hết phần tiền trả trước cho Bên Bán để Bên 

Bán tiến hành đặt xe và đóng thùng hoàn thiện cho Bên Mua. Khi hoàn thiệt sẽ cùng người đại diện của Bên Mua tiến hành 

đăng ký biển số hoàn thiện cho Bên Mua. 

-    Thanh toán lần 3: Ngân hàng giải ngân đủ phần trả trước đã tài trợ trước đó, trước khi Bên Mua nhận xe và hồ sơ đầy đủ. 

3) Đồng tiền thanh toán: Bên mua thanh toán cho Bên bán bằng Việt Nam đồng. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản của bên bán. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO XE: 

- Thời gian giao hàng: Bên bán sẽ giao xe cho Bên mua sau khi Bên Mua thanh toán cho Bên bán theo điều khoản giao 

hàng trong Hợp đồng. 

- Địa điểm giao hàng: Tại địa chỉ Bên Mua. 
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V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH: 

1) Thời gian bảo hành:  

- Xe được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước, theo quy định của nhà sản xuất. 

- Cần cẩu và hệ thống chuyên dùng được bảo hành 12 tháng  

2) Điều kiện bảo hành: Xe do công ty chúng tôi bán ra không chịu trách nhiệm bảo hành xe trong trường hợp xe 

gặp sự cố do Bên mua tự lắp đặt các thiết bị khác mà không được thực hiện tại Bên bán. 

3) Địa điểm bảo hành: Tại các cơ sở bảo hành được uỷ quyền  của nhà sản xuất Hyundai Thành Công trên và tại 

các trạm bảo hành của Bên Bán trên toàn quốc. 

Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
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Thời gian giao nhận xe: Dự kiến 40 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ tết), tính từ lúc bên 

Bán nhận được cọc từ bên Mua. Trường hợp trả góp được tính từ lúc thanh toán đợt 2. 

Đồ nghề theo xe: Kích đội, tay quay lốp, mở tắc kê, bộ cờ-lê theo xe, kiềm, tua vít, chìa khóa dự phòng, lốp xe dự 

phòng, sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành...vv. 

Hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi lên đến 95% giá trị xe, không cần thế cấp.  
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HÌNH ẢNH MINH HỌA. 

  


