
 

Nguồn Gốc – Xuất sứ: 

 Xe cứu hộ 3 chức năng Dongfeng 3 Tấn được sản suất và lắp ráp tại nhà máy Dongfeng Hồ 

Bắc Trung Quốc. Xe được sản xuất để phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc nên có chất 

lượng cao, đạt tiêu chuẩn chặt chẽ của Trung Quốc và toàn thế giới. 

 Công Ty TNHH Xe Chuyên Dùng An Khang chuyên nhập khẩu, lắp rác – sản xuất và phân 

phối xe của tất cả các thương hiệu trên toàn thế giới trong đó có một số dòng chất lượng cao 

của Tập đoàn ô tô Dongfeng Trung Quốc. Mọi giấy tờ và chức năng của xe đều đạt chất lượng 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam kiểm chứng và chấp thuận. 

Công dụng của xe: 

– Xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng có công dụng chính là cứu hộ giao thông và vận 

chuyển xe ô tô liên Tỉnh. Tuy nhiên với sự chuyên dụng sẵn có, xe còn làm được nhiều công việc 

khác như: 

 Vận chuyển máy gặt, máy xúc, xe nâng, ô tô tải nặng… 

 Cứu hộ, cứu nạn các xe bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, di dời xe về nhà xưởng gara ô tô. 

 Cẩu, kéo xe hỏng – hàng hóa lên sàn xe, vận chuyển cây xanh ,..vv 

Ngoài ra xe còn nhiều công dụng khác phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu của người sử dụng. 

Chức năng chuyên dụng của xe: 

– Xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng sàn trượt có chức năng sau: 



 Sàn trượt: có thể dời và hạn sàn chéo xuống đất một góc 40º, giúp cho các phương tiện có thể 

tự di chuyển lên sàn. Ngoài ra trên sàn có thêm tời thủy lực hỗ trợ việc kéo xe hỏng lên sàn xe. 

Sàn có thể chở được xe với tải trọng cho phép 3.000 Kg (Chưa tính quá tải 10%). Điều khiển 

sàn bằng tay cầm thủy lực đặt bên sườn xe. 

 

 Cẩu thẳng: XMCG 3 đốt  3 tấn. Dài 8m, có 2 chân chống 2 bên sườn xe 

 

 Càng nâng thủy lực: Càng nâng bố trí sau cùng xe, bộ nâng thủy lực to dày chắc chắn, có thể 

nâng được xe tải 8T không bị bốc đầu. Có thể vừa chở xe trên sàn vừa kéo thêm 1 xe ở sau. 

                                                         

Thông số kỹ thuật xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng sàn trượt 

Xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng được chia làm 2 phần. Phần xe cơ sở và phần chuyên 

dụng. 

+) Phần xe cơ sở bao gồm: Cabin, Chasis, Động cơ của xe. 

 Động cơ: Yuchai. 4 kỳ 4 xy lanh thẳng hàng, có Tubor tăng áp. 

 Tiêu chuẩn khí thải Euro V. Sản xuất 2018 

 Tải trọng chuyên chở cho phép: 3.000 Kg (Chưa tính quá tải cho phép 10%) 

 Công suất: 115/2800 Kw/Rpm. Dung tích xi lanh 3856 cm² 

 Nội thất đen xám đẹp và hiện đại, 03 ghế ngồi. 

 Kích thước DxRxC: 7470 x 2300 x 2550 (mm) 

+) Phần chuyên dụng: bao gồm 3 chức năng chuyên dụng và phụ tùng liên quan. 

 sàn trượt, càng kéo, cẩu gập: Dẫn động thủy lực.  

 Kích thước sàn DxR: 5100 x 2170 

 Cóc trích công suất: Trích công suất từ động cơ 

 Cẩu thẳng XCMG, điều khiển bằng thủy lực 

 Đèn cứu hộ: 2 chức năng nháy sáng báo hiệu, bật tắt trong cabin. 

 Còi cứu hộ: Kêu 6 thứ tiếng chuyên dụng của các xe (Cứu hỏa, cấp cứu, cảnh sát..) 

 Có micro thu giọng nói, báo hiệu cho các xe đi xung quanh. 

 02 xe lăn chuyên dụng hỗ trợ cứu hộ, bố trí gọn trên sàn trượt. 

Bảng thông số kỹ thuật xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng sàn 

trượt: 

Model xe 
Ô TÔ KÉO CHỞ XE –

 HLQ5090TQZP 

Model sát-xi LGDCUA1L0JH129617 

http://dongphongvietnam.com/product-category/xe-chuyen-dung/xe-cuu-ho-giao-thong/


Công thức bánh xe 4×2 

Trọng lượng 

Tải trọng thiết kế (kg) 5230 

Tự trọng thiết kế（kg） 2600 

Tổng trọng thiết kế（kg） 8375 

Kích thước 

Tổng thể (mm) 

Dài 7470 

Rộng 2300 

Cao 2550 

Chiều dài cơ sở (mm) 3800 

Vận hành Tốc độ lớn nhất (km/h) 120 

Tổng thành 

Ca-bin 

Loại Lật được 

Điều hòa Có 

Động cơ 

Model 
CY4SK251 – 4 kỳ – 4 xi 

lanh thẳng hàng 

Công suất/ 

Dung tích 

(kw/ml) 

115/3856 

Tiêu chuẩn 

khí thải 
Euro V 

Sát-xi 

Hệ thống 

phanh 
Phanh hơi 

Hệ thống lái Trợ lực 

Cầu trước 2,000 

Cầu sau 2900 



Lốp 

Cỡ lốp 10.00 – R20 

Số lượng 6+1 

Bộ phận chuyên dụng 

kích thước sàn (m) 5,1 

kích thước tời (m) 5 

góc nâng sàn lớn nhất: ≥40(°). 

Đánh giá tổng quan xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng sàn 

trượt. 

Sau nhiều năm sử dụng và vận hành. Cty Xe Chuyên Dùng An Khang đánh giá xe cứu hộ giao thông 

3 chức năng Dongfeng có những ưu điểm như sau: 

Ưu điểm:  

 Giá thành ở mức rất thấp, rẻ hơn tất cả các dòng xe cứu hộ giao thông cùng loại… (Giá dao 

động trong khoảng 830 – 860 triệu VNĐ/1xe) 

 Xe luôn có sẵn. Khách hàng có thể đến tận nơi xem xe, bàn giao nhanh chóng trong 2-5 ngày 

làm việc. 

 Xe có kết cấu to, vững chắc. vận hành thuận tiện nhanh chóng. Phù hợp hầu hết các tuyến 

đường Việt Nam hiện nay. 

 Xe vận hành bền bỉ, lâu xuống cấp. Các cơ cấu chuyên dụng có tuổi thọ lâu dài – độ bền cao. 

Lợi ích khi mua xe cứu hộ giao thông 3 chức năng Dongfeng: 

Với lợi thế của nhà nhập khẩu và phân phối xe chuyên dụng lâu năm tại Việt Nam. Khi mua các sản 

phẩm tại Cty An Khang khách hàng sẽ có những lợi ích sau: 

1. Xe chuẩn ”nội địa Trung Quốc” – Xe được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Dongfeng Trung 

Quốc, với sự chuyên nghiệp trong khâu thiết kế và sản xuất hàng nghìn xe cứu hộ giao thông. 

AKS cam kết mang tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hơn hẳn các dòng 

xe cứu hộ giao thông được sản xuất tại Việt Nam. 

 

2. Xe cứu hộ giao thông được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đông phong cam kết sản 

phẩm là chính hãng. Không pha trộn – Tháo lắp – Thay thế các phụ tùng kém chất lượng. 

 

3. Giá thành thấp nhất trong các cửa hàng bán xe cứu hộ giao thông tại Việt Nam. Do AKS Việt 

Nam tự nhập khẩu xe – không thông qua các các khâu hay bất kỳ đại lý nào khác, giá thành của 

xe được tối ưu – đảm bảo. 

 



4. Đông phong có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành và 

sử dụng xe cứu hộ giao thông. Sẵn sàng tư vấn sửa chữa – bảo dưỡng kịp thời khi có sự cố phát 

sinh. 

 

5. AKS Việt nam có nhà xưởng sửa chữa – bảo hành, có nhà kho phụ tùng chính hãng. Sẵn sàng 

thay mới trong thời gian bảo hành. Cung cấp – bán lẻ phụ tùng với giá thành thấp nhất. 

 

6. Bàn giao xe tận nơi. Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm miễn phí, thủ tục trọn gói, chìa khóa trao tay. 

 

7. Cam kết bảo hành sản phẩm uy tín. Sẵn sàng thay mới phụ tùng chính hãng nhanh chóng – 

không qua sửa chữa. Bảo hành tận nơi trên toàn quốc: Hà Nội – Đà Nẵng – Hồ Chí Minh 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CTY TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG 

Liên Hệ 24/24 (Zalo): 0949 90 96 98 – 0903 556 740 (gặp CHÍNH) 

Email: chinh.aks91@gmail.com – chinh.saigonchuyendung@gmail.com  

Website:  www.xebonchoxangdau.vn – www.xechuyendungankhang.com  - www.xetaigiare.vn  
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