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THƯ GIỚI THIỆU
Quý khách hàng thân mến, 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Đức Việt được thành lập ngày 7 tháng 11 năm 2003 tại 
Hà Nội với lĩnh vực chủ yếu lúc bấy giờ là sản xuất và kinh doanh thiết bị phục vụ ngành xây dựng 
như giàn giáo, cốp pha, giáo chống... Hiểu được tầm quan trọng của sự an toàn trong các công 
trình xây dựng, phương châm “Chất lượng là hàng đầu” luôn là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi. 
Sản phẩm của Công ty đã được kiểm định chất lượng bởi các cơ quan chức năng cũng như được 
khẳng định qua nhiều công trình mà Công ty đã và đang cung cấp tại các đô thị lớn và các công 
trình trọng điểm của quốc gia trên mọi miền đất nước.

Năm 2006, nắm bắt được xu thế phát triển và nhu cầu giải quyết bài toán giao thông tĩnh của thị 
trường Việt Nam, Đức Việt đã nghiên cứu và mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh là cung cấp và lắp 
đặt hệ thống đỗ xe tự động nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Sự thành công của Đức Việt trong 
lĩnh vực mới được đánh dấu bằng các dự án lớn nhỏ đã và đang thực hiện với sức chứa hàng trăm 
xe tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Với nguồn nhân lực năng động, có trình độ và kinh nghiệm; chính sách kinh doanh linh hoạt; dịch 
vụ hậu mãi hoàn hảo và quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng, Đức Việt mong muốn có cơ 
hội được hợp tác và phúc vụ các Quý khách hàng trên toàn quốc!

Trân trọng

Công ty CP SX&KD Đức Việt

LETTER OF INTRODUCTION
Dear Valued Clients, 

Duc Viet Manufacture Joint Stock Company was established in November 7th, 2003 in Hanoi with 
the major field was producing and trading construction equipment such as scaffolding and steel 
formwork. Understanding the importance of safety in construction works, the motto "Quality 
comes first" is always the principle of our operation. Our product quality is verified by the supervi-
sory authorities as well as many projects we have been providing in large urban areas and priority 
constructions of Vietnam.

In 2006, capture the development trend and the need to solve the problem of static traffic in Viet-
nam, Duc Viet extended its business field in supplying and installing Automated (car) Parking 
System imported from Korea. The success of Duc Viet has marked by many projects with capacities 
of hundreds of cars in Hanoi and Ho Chi Minh City.

With experienced, dynamic and high qualified human resources, flexible business policies, perfect 
after-sales services as well as constantly expanded production scale, Duc Viet desires to have 
opportunities to cooperate with all valued clients nationwide!

Yours faithfully

DucViet Jsc



HỆ THỐNG ĐỖ XE 
TỰ ĐỘNG

Automated
Parking System



ƯU ĐIỂM (ADVANTAGES)
▪  Chiều rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các xe được giảm 

đáng kể vì không cần không gian để người lái mở cửa xe;
▪ Không cần đường, dốc để xe đi vào/ra từ cửa đến vị trí đỗ xe;
▪ Chiều cao trần được giảm thiểu tối đa vì không cần đáp ứng 

chiều cao phù hợp cho người lái xe;
▪ Không cần lỗi đi bộ, cầu thang hoặc thang máy để phục vụ 

người đi bộ trong khu vực đỗ xe;
▪ Giảm thiểu tối đa cơ sở hạ tầng dành cho xe ra vào cũng như 

cho lái xe di chuyển trong bãi đỗ nên THĐXTĐ cần ít kết cấu vật 
liệu hơn so với bãi đỗ xe garage nhiều tầng;

▪ Xe được đảm bảo an toàn hơn vì ra vào khu vực để xe bị hạn 
chế;

▪ Giảm thiểu thiệt hại do va chạm có thể xảy ra khi đỗ xe;
▪ Lái xe và hành khách được an toàn hơn do không phải di 

chuyển trong bãi đỗ;
▪ Lượng khí thải động cơ giảm vì không phải lái xe xung quanh 

tìm chỗ đỗ;
▪ Hệ thống thông gió và chiếu sáng được giảm thiểu tối đa.

▪  Hệ thống đỗ xe tự động (HTĐXTĐ) là một hệ thống cơ khí 
được thiết kế để giảm thiểu tối đa diện tích và không gian 
cần thiết để đỗ xe ô tô.

▪ HTĐXTĐ cung cấp chỗ để xe trên nhiều tầng để xe xếp 
chồng lên nhau để tối đa hóa số lượng chỗ đỗ xe đồng thời 
giảm thiểu diện tích đất sử dụng. 

▪ Đặc biệt, HTĐXTĐ sử dụng một hệ thống cơ khí để vận 
chuyển xe đến và đi từ chỗ để xe (chứ không phải là lái xe) 
để loại bỏ phần lớn các không gian bị lãng phí trong một bãi 
để xe thông thường.

▪ Tất cả các HTĐXTĐ hoạt động dựa trên khái niệm giảm 
thiểu diện tích đỗ xe bằng cách để lái xe và hành khách ra 
khỏi xe trước khi xe vào chỗ đỗ. Ô tô được lái đến điểm ra 
vào của hệ thống, tại đây lái xe và hành khách ra khỏi xe, 
sau đó xe được di chuyển tự động hoặc bán tự động đến 
chỗ để xe của mình.

▪  Parking space width and depth (and distances between parking 
spaces) are dramatically reduced since no allowance need be made 
for driving car into parking space or for opening of car doors.

▪  No driving lanes or ramps are needed to drive car to/from 
entrance/exit to a parking space.

▪  Ceiling height is minimized since there is no pedestrian traffic in 
parking area.

▪  No walkways, stairways or elevators are needed to accommodate 
pedestrians in parking area.

▪  With the elimination of ramps, driving lanes, pedestrians and the 
reduction in ceiling heights, an APS requires substantially less 
structural material than a multi-story parking garage.

▪  Cars and their contents are more secure since there is no public 
access to parked cars.

▪  Minor parking lot damage such as scrapes and dents are eliminated.
▪  Drivers and passengers are safer not having to walk through parking 

lots or garages;
▪  Driving around in search of a parking space is eliminated, thereby 

reducing engine emissions;
▪  Only minimal ventilation and lighting systems are needed.

HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG
Automated parking system
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GIỚI THIỆU HỆ THỐNG
Introduction of Automated Parking System
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▪ An automated (car) parking system (APS) is a mechanmical 
system designed to minimize the area and space required for 
parking cars.

▪ An APS provides parking for cars on multiple levels stacked 
vertically to maximize the number of parking spaces while 
minimizing land usage.

▪ More importantly, an APS utilizes a mechanical system to 
transport cars to and from parking spaces (rather than drivers) 
in order to eliminate much of the space wasted in a normal 
parking area.

▪ All APS take advantage of a common concept to decrease the 
area of parking spaces by removing drivers and passengers 
from cars before they are parked. Cars are driven up to an 
entry point to the APS and drivers and/or passengers exit the 
car. The cars are then moved automatically or semi-automati-
cally to their parking spaces.

ƯU ĐIỂM

ADVANTAGES



ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM (PARTNER IN VIETNAM)

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ CUNG CẤP (SOME PROJECTS SUPPLIED)

Tại Hàn Quốc (in Korea): Tại các nước khác (overseas):

▪  Năm 2006, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh 
Đức Việt chính thức trở thành đối tác duy 
nhất tại Việt Nam của Simmatec.

▪  Tùy theo yêu cầu của khách hàng, toàn bộ hệ 
thống bao gồm thiết bị và kết cấu thép sẽ 
được nhập khẩu hoàn toàn hoặc chỉ nhập 
khẩu phần thiết bị và sản xuất kết cấu thép tại 
Việt Nam. Ngoài ra, Đức Việt đã được 
Simmatec chuyển giao công nghệ để có thể 
hoàn toàn sản xuất hệ thống xếp hình và hệ 
thống nâng đơn trong nước.

▪  Hiện nay Đức Việt là một trong những nhà 
cung cấp hệ thống đỗ xe hàng đầu tại Việt 
Nam với các dự án lớn như M5 Tower HN, Trụ 
sở Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 
tòa nhà 105B-107 Quán Thánh HN, Tháp Hoa 
Kim Cương HN, Gemadept Tower HCMC.

▪  Tập đoàn Simmatec, Hàn Quốc, tiền thân là công ty Simmapark 
tại Ý, là một trong những công ty tiên phong trong ngành công 
nghiệp đỗ xe tự động hiện nay trên thế giới. Với hơn 20 năm 
kinh nghiệm, Simmatec đã lắp đặt thành công nhiều dự án 
trong và ngoài nước với các giải pháp khác nhau.

▪  Simmatec đã và đang giải quyết tình trạng thiếu bãi đậu xe tại 
các tòa nhà, khu đô thị trong và ngoài nước cũng như đem lại 
sức sống cho các khu đô thị đó bằng cách cung cấp các giải pháp 
đỗ xe tự động tiên tiến nhất trên thế giới với giá cả phải chăng 
và thân thiện với môi trường. Hiện nay Simmatec đã có một 
mạng lưới kinh doanh toàn cầu với các đối tác tại nhiều quốc gia 
trên thế giới như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Czech, Trung 
Quốc, Nam Phi, Mỹ, Pháp...

▪  Ducviet Manufacture Joint Stock Company 
has been the only partner in Vietnam of 
Simmatec Corp. since 2006.

▪  Depending on clients’ requirements, the 
whole system will be fully imported (consist 
of equipment and steel structure) or only 
equipment is imported and steel structure is 
produced domestically. Besides, Duc Viet 
was transfered Simmatec’s technology to 
totally manufacture puzzle system and 
stacker system in Vietnam.

▪  Duc Viet has become one of the leading 
automated car parking suppliers in Vietnam 
with many big systems at M5 Tower HN, 
Hanoi Stock Exchange Building, 105B-107 
Quan Thanh str. building, Diamond Flower 
Tower HN, Gemadept Tower HCMC.

▪  Simmatec International Corp., Korea, originally was 
Simmapark in Italy, is one of the creators of the automat-
ed car parking industry in the world. With over 20 years 
of experience, Simmatec has successfully installed many 
projects all over the world with different solutions.

▪  Simmatec has solved the shortage of parking lots at 
buildings and urban areas in many countries, as well as 
revitalize those areas by providing the most advanced 
parking solutions in the world with affordable price and 
also is friendly to environment. Currently Simmatec has a 
global sales network with partners in many countries 
around the world such as Thailand , Singapore , Malaysia, 
the Czech Republic , China , South Africa , USA, France ...

HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG
Automated parking system
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XUẤT XỨ HỆ THỐNG
Introduction of Manufacturer
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Torpark system - 82 cars TD system - 152 cars Liftpark system - 105 cars

TDL system - 387 cars Rollpark system - 90 cars TDR system - 111 cars

TDL system, Vietnam - 202 cars

Torpark system, Thailand - 840 cars

Chứng chỉ hợp tác
(Certificate of distributorship)



HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG
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HỆ THỐNG THANG NÂNG DI CHUYỂN
Transfer Device System

04

Khu vực vào ra (entry/exit area)

Khu vực để xe (parking area)

Mặt cắt (section)

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 50 - 70 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 80 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 35KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Hệ thống thang nâng di chuyển 
có thiết bị vận chuyển chính có 
thể nâng hạ và di chuyển ngang 
để đưa xe vào vị trí đỗ. Mỗi hệ 
thống chỉ có một thang nâng duy 
nhất.
Đặc điểm:
▪  Khu vực đỗ xe phải được xây 

dựng theo đúng tiêu chuẩn 
của hệ thống;

▪  Gồm nhiều tầng để xe với kết 
cấu bê tông hoặc thép;

▪  Xe được đặt trực tiếp trên các 
sàn để xe mà không cần pallet;

▪  Trên sàn thang nâng di chuyển 
có một cặp robot vận chuyển 
xe;

▪  Thang nâng di chuyển có thể 
kết hợp các chuyển động để 
giảm thời gian vận chuyển xe;

▪ Có thể kết hợp thang nâng với 
bàn xoay;

▪ Phù hợp với bãi đỗ xe ngầm.

TD system’s main equipment is a 
transfer device that can lift and 
also travel to transfer car to 
parking spaces. Each system has 
only one transfer device.
Features:
▪  Parking areas must be 

constructed  in accordance with 
the standards of TD system;

▪  The system consist of multi-sto-
ry concrete structure or steel 
structure;

▪  Cars are placed directly on 
structure without pallets;

▪  There is a pair of robot on TD 
cage;

▪  Transfer device can combine its 
movements to reduce time of 
transporting vehicle;

▪  Possible to combine TD with 
rotator platform (TDR system);

▪  Best for underground parking 
lot.
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HỆ THỐNG TDL
TDL System

05

Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 50 - 70 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện (Electric power) 50KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Hệ thống TDL kết hợp giữa thang nâng di chuyển 
(TD) với thang nâng tĩnh (Lift). Phù hợp khi có sự 
chênh lệch chiều cao giữa khu vực vào ra và khu 
vực để xe.
Đặc điểm:
▪  Gồm nhiều tầng để xe với kết cấu bê tông hoặc 

thép (3-7 tầng);
▪  Trên sàn thang nâng di chuyển có một cặp robot 

vận chuyển xe;
▪  Thang nâng tĩnh làm nhiệm vụ vận chuyển xe từ 

khu vực vào ra tới vị trí đón xe của thang nâng di 
chuyển;

▪  Có thể lắp đặt bàn xoay trên thang nâng;
▪  Có thể lắp đặt 2 thang nâng cho mỗi thang nâng 

di chuyển để giảm thời gian lấy/gửi xe.

TDL system combines transfer device (TD) with lift 
which is suitable when there is a difference between 
the height of main entrance/exit floor and the 
height of parking lot.
Features:
▪  The system consists of many parking floors with 

concrete or steel structure (3-7 floors);
▪  There is a pair of robot on TD cage;
▪  Lift transports vehicles from entrance area to 

transfer device area;
▪  Able to install turntable on lift;
▪  Able to set 2 lifts per TD to reduce waiting time.

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

Thang nâng di chuyển (TD) Thang nâng tĩnh (Lift)



Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

▪  Rollpark system is suitable for large parking areas;

▪  Combination of lift and cart between entrance on earth 
level and parking area;

▪  Separate operation for each floor: even in a case of 
malfunction of a cart caused by some reasons like regular 
inspection, the other system goes on working well;

▪  Possible to save the height of parking room by construct-
ing of steel plate and structure instead of concrete;

▪  Optimum capacity: less than 30 vehicles per cart.

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG
Automated parking system
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HỆ THỐNG ROLLPARK
Rollpark System

 system
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Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 40 - 60 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 30KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5100 x R (W) 2050 x C (H) 1550

D (L) 5100 x R (W) 2050 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

▪  Hệ thống Rollpark thích hợp với khu vực có diện tích lớn;

▪ Kết hợp di chuyển thang nâng và bàn dịch chuyển tại khu 
vực vào ra ở mặt đất và khu vực để xe;

▪ Hoạt động riêng biệt giữa các tầng để xe: Ngay cả trong 
trường hợp xảy ra sự cố tại một bàn dịch chuyển hay 
trong thời gian kiểm tra định kỳ, những hệ thống khác 
vẫn hoạt động bình thường;

▪  Có thể tiết kiệm chiều cao của khu vực để xe bằng cách 
xây dựng kết cấu và bàn dịch chuyển bằng thép thay vì bê 
tông;

▪ Sức chứa tối ưu: Mỗi bàn dịch chuyển không quá 30 xe.

Bàn dịch chuyển với robot (Cart with built-in robot)
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HỆ THỐNG PALLET (XẾP XE DỌC)
Pallet System (Parallel Parking)

07

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Dài (Length) 5100 x Rộng (Width) 2150 x Cao (Height) 1550

Dài (Length) 5100 x Rộng (Width) 2150 x Cao (Height) 1950

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa (maximum car mass)

Kích thước xe tối đa (maximum car size)

2200 Kg

Sức chứa tối ưu (optimum capacity) 30 - 40 xe (cars)

Tốc độ gửi xe trung bình (average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện (electric power) 40KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

Hệ thống bàn dịch chuyển với pallet là hệ thống 
đỗ xe kết hợp thang nâng và các bàn dịch 
chuyển. Hệ thống vận chuyển xe thông qua công 
nghệ vận chuyển pallet.
Hệ thống xếp xe theo chiều ngang: Phù hợp với 
những khu vực đỗ xe hình chữ nhật có chiều rộng 
≥ 7m.
Đặc điểm:
▪  Hệ thống gồm nhiều tầng để xe kết cấu thép;
▪  Thang nâng làm nhiệm vụ vận chuyển xe từ 

khu vực vào ra tới các tầng để xe;
▪  Khu vực vào ra là sàn thang nâng, khi xe vào 

luôn có một pallet chờ sẵn;
▪  Mỗi xe được đặt trên một pallet;
▪  Mỗi tầng để xe có một bàn dịch chuyển với 

thiết bị vận chuyển pallet làm nhiệm vụ vận 
chuyển xe tại tầng để xe đó;

▪  Có thể lắp đặt bàn xoay trên thang nâng.

Pallet  system  operates by combining lift and 
carts. The system transports cars through trans-
porting-pallet technology.
For those areas that have rectangular shapes 
with widths are just more than 7 meters, cars are 
parked in line (paralled parking).
Features:
▪  The system consists of several floors with steel 

structure;
▪  Lift transports cars from entry area to parking 

floors;
▪  The entry/exit area is on the lift cage, there 

always has an available pallet waiting for car;
▪  Each car is placed on a pallet;
▪  Each floor has a pallet with transporting-pallet 

device to transport car in that floor;
▪  Able to install turntable on the lift.
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HỆ THỐNG PALLET (XE XẾP NGANG)
Pallet System (Angled Parking)

08

Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 40 - 60 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 30KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Hệ thống bàn dịch chuyển với pallet là hệ thống đỗ xe kết hợp 
thang nâng và các bàn dịch chuyển. Hệ thống vận chuyển xe 
thông qua công nghệ vận chuyển pallet.
Hệ thống xếp xe theo chiều dọc: Phù hợp với những khu vực đỗ 
xe hình chữ nhật có chiều rộng ≥ 17m.
Đặc điểm:
▪ Hệ thống gồm nhiều tầng để xe kết cấu thép;
▪ Thang nâng làm nhiệm vụ vận chuyển xe từ khu vực vào ra tới 

các tầng để xe;
▪ Khu vực vào ra là sàn thang nâng, khi xe vào luôn có một pallet 

chờ sẵn;
▪ Mỗi xe được đặt trên một pallet;
▪ Mỗi tầng để xe có một bàn dịch chuyển với thiết bị vận chuyển 

pallet làm nhiệm vụ vận chuyển xe tại tầng để xe đó;
▪ Có thể lắp đặt bàn xoay trên thang nâng.

Pallet  system  operates by combining lift and carts. 
This system transports cars through transporting-pallet 
technology.
For those areas that have rectangular shapes with 
widths are just more than 17 meters, cars are parked 
side by side (angled parking).
Features:
▪  The system consists of several floors with steel struc-

ture;
▪ Lift transports cas from entry area to parking floors;
▪ The entry/exit area is on the lift cage, there always 

has an available pallet waiting for car;
▪  Each car is placed on a pallet;
▪ Each floor has a pallet with transporting-pallet 

device to transport cars in that floor;
▪ Able to install turntable on the lift.
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HỆ THỐNG THANG NÂNG TĨNH
Elevator System

09

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

Mặt cắt (Section)

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 40 - 60 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 80 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 40KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

Dài (L) 5100 x Rộng (W) 2150 x Cao (H) 1550

Dài (L) 5100 x Rộng (W) 2150 x Cao (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Hệ thống thang nâng tĩnh có dạng tháp hình chữ nhật gồm nhiều tầng để 
xe, chiều rộng tương đương 3 xe xếp song song nhau. Mỗi tầng để được 2 
xe với 1 thang nâng tĩnh được lắp đặt ở giữa làm nhiệm vụ nâng hạ xe giữa 
các tầng. Hệ thống vận chuyển xe thông qua công nghệ vận chuyển pallet.
Đặc điểm:
▪ Số tầng để xe: 20 - 30 tầng;
▪ Mỗi xe được đặt trên một pallet;
▪  Thiết bị chính của hệ thống là một thang nâng vận chuyển xe giữa khu 

vực vào ra và các tầng để xe. Sàn thang nâng có thiết bị vận chuyển 
pallet;

▪  Có thể lắp đặt bàn xoay trên thang nâng;
▪  Kết cấu thép;
▪  Phù hợp với khu vực đỗ xe nổi, thường bám theo tòa nhà cao tầng.

Elevator system has a design of rectangular tower with an area for just 3 
cars parked side by side. Each floor can park 2 cars with an elevator 
installed in the middle of the system. This system transports cars through 
transporting-pallet technology.
Features:
▪ Normally has 20 to 30 parking floors;
▪  Each car is placed on a pallet;
▪  The main device of this system type is an elevator that lifts vehicles from 

entry area up to parking floors. There is transporting-pallet device in the 
cage of the elevator;

▪  Able to install turntable on the elevator;
▪ Steel structure;
▪  Ideal with bare parking areas, often follow the structures of high-rise 

buildings.
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HỆ THỐNG XOAY VÒNG NGANG
Multi-layer System

10

Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Dài (Length) 5100 x Rộng (Width) 2150 x Cao (Height) 1550

Dài (Length) 5100 x Rộng (Width) 2150 x Cao (Height) 1950

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa (maximum car mass)

Kích thước xe tối đa (maximum car size)

2200 Kg

Sức chứa tối ưu (optimum capacity) 30 - 50 xe (cars)

Tốc độ gửi xe trung bình (average parking speed) 200 giây/xe (second/car)

Công suất điện (electric power) 30KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

Hệ thống xoay vòng tầng là hệ thống mà xe 
được luân chuyển theo kiểu xoay vòng ngang 
cho đến khi xe cần lấy ra khu vực thang nâng. 
Mỗi xe được đặt trên một pallet và được tích 
hợp với cơ cấu vận chuyển pallet.
Đặc điểm:
▪  Hệ thống gồm một thang nâng chính và một 

thang nâng phụ. Thang nâng chính có 
nhiệm vụ vận chuyển xe giữa khu vực vào ra 
và khu vực để xe đồng thời cùng với thang 
nâng phụ tham gia vào quá trình luân 
chuyển xe;

▪ Hệ thống có cơ cấu vận chuyển các pallet 
theo từng tầng;

▪  Phù hợp với những vị trí để xe hẹp và dài 
hoặc những bãi đỗ xe ngầm dưới các tòa 
nhà;

▪ Khu vực vào ra là pallet trên sàn thang nâng 
chính;

▪ Có thể lắp đặt bàn xoay trên thang nâng 
chính;

Multi-layer system operates by rotating cars 
until the needed car is on lifting area. Each car 
is placed on a pallet and integrated with trans-
porting-pallet device.
Features:
▪ The system consists of a main lift and an 

auxiliary lift. The main lift transports cars 
between entry/exit area and parking 
spaces, it also involves in the process of 
rotating car with auxiliary lift;

▪ Each floor has its own transporting-pallet 
device;

▪ Suitable for narrow and long-shaped 
parking lots or parking lots under buildings;

▪  Entry area is the pallet on the main lift;
▪ Able to install turntable on the main lift;
▪ Steel structure.
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HỆ THỐNG XOAY VÒNG ĐỨNG
Rotary System

11

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 8-14 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 45 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 15KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5000 x R (W) 2050 x C (H) 1550

D (L) 5000 x R (W) 2050 x C (H) 1900
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2000 Kg

Hệ thống xoay vòng đứng có thiết kế chiều ngang rộng 
bằng 2 thân xe xếp song song, thông thường gồm 5-8 
tầng để xe. Xe được luân chuyển theo kiểu xoay vòng 
cho đến khi xe cần lấy đến khu vực vào ra (mặt đất).
Đặc điểm:
▪  Vận hành và lắp đặt đơn giản với chỉ diện tích khu vực 

đỗ xe là 6m x 6m;
▪  Phù hợp với những khu vực đỗ xe nhỏ ở giữa các tòa 

nhà;
▪ Có thể để được 8-14 xe tại vị trí chỉ để được 2 xe 

thông thường;
▪ Tiết kiệm thời gian gửi và lấy xe bởi hệ thống quay 

theo chiều gần nhất;
▪  Hệ thống có những thiết bị an toàn để phòng chống 

những tai nạn từ các pallet;
▪ Kết cấu thép.

Rotary system is designed with a width of just enough 
for 2 cars parked side by side. normally consists of 5-8 
storeys. The system operates by rotating vertically until 
the needed car is on the entry/exit area (at ground 
level).
Features:
▪  Simple operation and installation in just 6m x 6m 

area;
▪  Suitable for small area between buildings;
▪  Able to park 8 to 14 cars in a space for just 2 cars;
▪  Save time because the system turns the nearest way;
▪  Equipped with safety devices to prevent crash from 

pallet;
▪  Steel structure.
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HỆ THỐNG HÌNH TRỤ
Torpark System

12

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

Khu vực để xe (Parking area)

Mặt cắt (Section)

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 50 - 80 xe (cars)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 40KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5100 x R (W) 2150 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Hệ thống đỗ xe hình trụ có thiết kế hình trụ, xe được xếp vòng quanh. 
Một thiết bị chính là thang nâng có thể xoay 3600 được lắp đặt ở 
chính giữa. Hệ thống cho phép vừa tận dụng tốt không gian đỗ xe vừa 
có thể tạo cảnh quan đẹp cho khu vực nhờ thiết kế hiện đại.
Đặc điểm:
▪  Hệ thống để xe có dạng một hình trụ duy nhất (xếp xe xung quanh).
▪  Trên sàn thang nâng có một cặp robot vận chuyển xe;
▪  Khu vực vào ra có thể theo hướng bất kỳ;
▪  Tốc độ xếp xe cao nhờ kết hợp chuyển động nâng hạ và chuyển 

động quay;
▪  Kết cấu để xe bằng thép hoặc bê tông (nên sử dụng kết cấu bê 

tông).

Torpark system has a cylinder shape design with cars parked around. 
Its main device is a lift installed in the middle of the system, which can 
rotate 3600. The system not only makes good use of parking spaces 
but also helps for urban aesthetic because of its morden design.
Features:
▪  The system has a single cylinder shape (cars are placed around the 

lift);
▪  There is a pair of robot on lift cage;
▪  Entry area can be at any direction;
▪  High speed because of combining lifting and turning motion;
▪  Steel or concrete structure (Concrete structure is recommended).
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HỆ THỐNG XẾP HÌNH
Puzzle System

13

Sức chứa tối ưu
(Optimum capacity) 2-5 tầng (floors); 3-7 dãy (ranks)

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 60 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 3KVA - 3-phase x 380V x 50Hz / xe (car)

D (L) 5000 x R (W) 2050 x C (H) 1550

D (L) 5000 x R (W) 2050 x C (H) 1900
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2000 Kg

Hệ thống đỗ xe tự động dạng xếp hình vận hành dựa 
trên nguyên lý các miếng ghép xếp hình theo đó luôn 
luôn phải có ít nhất một vị trí trống để luân chuyển xe. 
Mỗi xe được đỗ trên 1 sàn để xe (pallet).
Đặc điểm:
▪  Giá thành thấp;
▪ Dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ và bảo trì, bảo dưỡng;
▪ Phù hợp với những bãi để xe được chia thành nhiều 

khu vực nhỏ như dưới tầng hầm tòa nhà hay khu vực 
công cộng;

▪ Dể dàng cất và lấy xe với các chuyển động lên/xuống, 
trái/phải tự động của các pallet;

▪  Khu vực vào ra là pallet bất kỳ ở tầng vào ra;
▪ Hệ thống có những thiết bị an toàn để phòng chống 

những tai nạn từ các pallet;
▪  Kết cấu thép.

Puzzle system operates on the principle of a puzzle in 
which there must have at least one vacant position to 
circulate cars. Each car is parked on a pallet.
Features:
▪  Low cost;
▪  Easy to install, dismantle and maintain;
▪  Ideal for parking areas that are divided into small 

spaces such as underground of buildings or public 
areas;

▪  Easy to park and retrieve cars by automated move-
ments left and right, up and down;

▪  Entry area is any pallet at ground floor;
▪  Equipped with safety devices to prevent crash from 

pallet;
▪  Steel structure.
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HỆ THỐNG NÂNG ĐƠN
Stacker System

14

Diện tích khu vực đỗ xe
(Parking area) Rộng (width) 2250 x dài (length) 4930 mm

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ nâng
(Lifting speed) 3.14 m/phút (m/min)

Công suất điện
(Electric power) 3KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2000 Kg

Kích thước pallet
(Pallet size) Rộng (width) 1920 x dài (length) 4265 mm

Stacker is the simplest car parking system. Car is parked on a 
pallet then is raised to a height that is suitable for another car to 
park under to double the parking space.
Features:
▪  Low cost;
▪ Can be installed on a flat area with no additional architectur-

al work;
▪ Able to install indoor or outdoor;
▪  Easy to install, dismantle and maintain;
▪ Diversity in types;
▪  Ideal for families living in urban area that own 2 cars or more.

Hệ thống đỗ xe nâng đơn có nguyên lý vận hành đơn giản nhất. 
Xe được đỗ trên một pallet và được nâng lên một độ cao thích 
hợp để cho một xe khác có thể đỗ tại không gian phía dưới để 
tăng gấp đôi số lượng vị trí để xe.
Đặc điểm:
▪  Chi phí thấp;
▪  Có thể lắp đặt trên một khu vực bằng phẳng và không có kiến 

trúc khác.
▪  Có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời;
▪ Dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ và bảo hành, bảo trì;
▪  Đa dạng về chủng loại;
▪  Phù hợp với các gia đình tại các khu đô thị sở hữu từ 2 xe ô tô 

trở lên.
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ROBOT & BÀN XOAY
Robot & Turntable

15

Bước 1: Robot vào chỗ để xe
(Step 1: Robot goes to parking slot)

ROBOT

Bước 2: Cánh tay robot nâng xe
(Step 2: Robot arms lift car up)

Bước 3: Robot đưa xe ra
(Step 3: Robot takes car out)

BÀN XOAY (TURN TABLE)

Quá trình vận chuyển xe (Car transportation process):

▪  Trên mỗi thiết bị vận chuyển có một cặp robot. mỗi robot 
vận chuyển một cặp bánh xe;

▪ Robot điều chỉnh theo chiều dài cơ sở của xe để nâng và 
vận chuyển xe từ khu vực để xe đến thiết bị vận chuyển; 

▪  Đây là loại robot hiện đại nhất được sử dụng trong các hệ 
thống đỗ xe ô tô tự động.

▪  Each transportation device has one pair of robot, each 
robot transports one pair of car wheel;

▪ Robots adjust location of car wheel to lift and move car 
from parking area to transportation device;

▪ This is the most modern robot used in automated car 
parking systems.

▪  Bàn xoay được sử dụng khi khu vực đỗ xe có diện tích giới 
hạn. Trong hệ thống đỗ xe tự động, bàn xoay thường được 
lắp đặt trước cửa ra vào.

▪  Bàn xoay xoay xe bán tự động thông qua những nút nhấn 
trên bảng vận hành.

▪  Turntable is used when there is limited area in parking lot. 
In automated car parking system, turntable is normally 
installed in front of entry/exit area. 

▪  Turntable turns car semi-automatically through push 
buttons on operating panel.
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DỰ ÁN TÒA NHÀ M5
M5 Tower Project

16

Sức chứa (capacity) 202 xe (cars)

Kích thước tầng hầm
(Basement dimension) Diện tích (area) 1000m2, cao (height) 12.5m

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 110KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 4900 x R (W) 2050 x C (H) 1550

D (L) 4900 x R (W) 2050 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)

▪  Tòa nhà M5 tại số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội được 
trang bị lắp đặt hệ thống đỗ xe ô tô tự động ở vị trí ngầm phía 
trước tòa nhà với diện tích 1000m2.

▪  Hệ thống được hoàn thành lắp đặt và đi vào vận hành thương mại 
từ tháng 11 năm 2010.

▪ Bãi đỗ xe gồm 2 hệ thống TDL (Thang nâng di chuyển và thang 
nâng tĩnh), 5 tầng để xe với sức chứa 202 xe.

▪  Mặt đất phía trước tòa nhà được lắp đặt 2 cabin, là nơi người lái 
xe cho xe vào ra hệ thống.

▪  Đây là hệ thống đỗ xe ô tô đầu tiên sử dụng công nghệ robot mới 
nhất để vận chuyển xe tại Việt Nam.

▪ M5 Tower at no.91 Nguyen Chi Thanh str., Dong Da dist., Hanoi is 
equipped with an automated car parking system underground 
and in front of the building with an area of 1,000m2.

▪  The system installation was complete and put into operation in 
November, 2010.

▪  The parking area includes 2 TDL systems (Transfer device and lift), 
5 parking floors with a capacity of 202 cars.

▪  On the ground in front of the building there are 2 installed cabins 
for cars to enter/exit the system underground.

▪  This is the first automated car parking system in Vietnam that 
uses the newest robot technology to transport cars.

Khu vực vào ra (Entry/exit area)

Sàn thang nâng (Lift platform) Thang nâng di chuyển (Transfer device)

Robot
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DỰ ÁN HNX
HNX Project
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Thang nâng (Lift)

Khu vực đỗ xe (Parking area)

Robot

Bàn dịch chuyển (Cart)

▪ Hệ thống đỗ xe tự động được lắp đặt ngầm tại tầng hầm thứ hai với 
diện tích 900m2 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX build-
ing), tại số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

▪ Hệ thống được hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành từ tháng 02 
năm 2012.

▪ Bãi đỗ bao gồm 2 hệ thống loại Rollpark (thang nâng và bàn dịch 
chuyển với robot), 2 tầng để xe với tổng sức chứa 84 xe.

▪ Tại tầng hầm thứ nhất của tòa nhà có lắp đặt 2 cabin, là nơi người lái 
xe cho xe vào ra hệ thống.

▪ Hệ thống sử dụng robot thế hệ mới nhất để vận chuyển xe.

Robot vận chuyển xe (Robot is transporting car)

▪  An automated car parking system is installed in the second 
basement of Hanoi Stock Exchange (HNX) building at no.2 Phan Chu 
Trinh str., Hoan Kiem dist., Hanoi 

▪  The system installation was complete and put into operation in 
February, 2012.

▪  The whole parking lot (2nd basement) includes 2 Rollpark systems 
(cart with robot), 2 storeys with a total capacity of 84 cars.

▪  Two cabins where cars are drived in/out to enter/exit the system are 
installed at the first basement.

▪  The system uses the latest robot technology to transport cars.

Sức chứa (capacity) 84 xe (cars)

Kích thước tầng hầm
(Basement dimension) Diện tích (area) 900m2, chiều cao (height) 5.2m

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 90 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 55KVA - 3-phase x 380V x 50Hz

D (L) 5000 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5000 x R (W) 2150 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)
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DỰ ÁN 105B-107 QUÁN THÁNH
105B-107 Quan Thanh Project
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Khu vực đỗ xe (Parking area)

Cabin

Robot

Bàn dịch chuyển (Cart)

▪ Hệ thống đỗ xe tự động được lắp đặt ngầm tại tầng hầm 
thứ hai của Nhà làm việc liên cơ quan số 105B-107 Quán 
Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

▪ Hệ thống được hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 
từ cuối năm 2015.

▪ Tương tự hệ thống tại tòa nhà HNX, bãi đỗ ở Quán Thánh 
bao gồm 2 hệ thống loại Rollpark (thang nâng và bàn dịch 
chuyển với robot), 2 tầng để xe với sức chứa 110 xe.

▪ Tại tầng hầm thứ nhất của tòa nhà có lắp đặt 2 cabin, là 
nơi người lái xe cho xe vào ra hệ thống.

▪ Hệ thống sử dụng robot thế hệ mới nhất để vận chuyển 

Thang nâng (Lift)

▪  An automated car parking system is installed in the office building 
at no.105B-107 Quan Thanh str., Ba Dinh dist., Hanoi.

▪  The system installation was complete and put into operation in 
the end of 2015.

▪  Similar to the system of HNX building, the whole parking area of 
this project includes 2 Rollpark systems (cart with robot), 2 
storeys but with a capacity of 110 cars.

▪  Two cabins where cars are drived in/out to enter/exit the system 
are installed at the first basement.

▪  The system uses the latest robot technology to transport cars.

Sức chứa (capacity) 110 xe (cars)

Kích thước tầng hầm
(Basement dimension) Diện tích (area) 1600m2, chiều cao (height) 4.8m

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 120 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 380V x 4p x 70Kw

D (L) 5100 x R (W) 2050 x C (H) 1950

D (L) 5100 x R (W) 2050 x C (H) 1950
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)
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DỰ ÁN THÁP HOA KIM CƯƠNG
Diamond Flower Tower Project

19

Cabin

Khu vực đỗ xe (Parking area)

Thang nâng (Lift)

Bàn dịch chuyển (Cart)

▪ Tháp Hoa Kim Cương tại KĐT mới Trung Hòa Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội bao gồm 3 tầng hầm trong đó tầng hầm thứ ba 
được xây dựng và lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động.

▪ Hệ thống được hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành từ tháng 
6 năm 2016.

▪ Bãi đỗ bao gồm 2 hệ thống loại Rollpark (thang nâng và bàn dịch 
chuyển với robot), 3 tầng để xe với tổng sức chứa 219 xe.

▪ Tại tầng hầm thứ hai của tòa nhà có lắp đặt 2 cabin, là nơi người 
lái xe cho xe vào ra hệ thống.

▪ Hệ thống sử dụng robot thế hệ mới nhất để vận chuyển xe.

Robot

▪  Diamond Flower Tower at Trung Hoa Nhan Chinh str., Thanh Xuan 
dist., Hanoi city has 3 levels below ground, in which the 3rd 
basement is installed with an automated car parking system.

▪  The system installation was complete and put into operation in 
June 2016.

▪  The whole parking lot includes 2 Rollpark systems (cart with 
robot), 3 storeys with a total capacity of 219 cars.

▪  Two cabins where cars are drived in/out to enter/exit the system 
are installed at the 2nd basement.

▪  The system uses the latest robot technology to transport cars.

Sức chứa (capacity) 219 xe (cars)

Kích thước tầng hầm
(Basement dimension) Diện tích (area) 2400m2, chiều cao (height) 6.2m

Khối lượng xe tối đa
(Maximum car mass) 2200 Kg

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Tốc độ gửi xe trung bình
(Average parking speed) 120 giây/xe (second/car)

Công suất điện
(Electric power) 380V x 4p x 150Kw

D (L) 5200 x R (W) 2150 x C (H) 1550

D (L) 5200 x R (W) 2150 x C (H) 1550
Kích thước xe tối đa
(Maximum car size)

Sedan

SUV
(mm)
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GIÁO HOÀN THIỆN
Frame Scaffolding
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Điểm chịu tải trọng
(Load point)

Điểm 1
(Point 1)

Điểm 1
(Point 1)

Điểm 1
(Point 1)

Điểm 1
(Point 1)

Điểm 1
(Point 1)

Tải trọng cho phép
(Allow load)

(tấn)
(ton) 5 3.5 3 2 1.2

TẢI TRỌNG LỚN NHẤT TRÊN KHUNG GIÀN GIÁO:
(Maximum load on scaffolding frame)

Đặc điểm:

▪  Kết cấu gọn nhẹ;

▪  Sử dụng đơn giản;

▪  Dễ dàng điều chỉnh ở mọi độ cao;

▪  Lắp ráp, tháo dỡ nhanh, dễ dàng, 
không đòi hỏi kỹ thuật cao;

▪  Có 2 loại: giàn giáo thông thường (có 
ống nối) và giàn giáo không đầu (không 
có ống nối).

Features:

▪  Lightweight;
▪  Easy to use;
▪  Easy to adjust at any height;
▪  Simple and fast to assemble, dismantle 

and transport, no skilled labour 
required;

▪  Two types: general scaffolding and 
scaffolding without coupling pin.

▪ Giáo hoàn thiện là loại giáo được sử dụng phổ 
biến nhất trong ngành công nghiệp xây dựng. 
Sản phẩm phục vụ cho công tác bao che, hoàn 
thiện phần thô và sửa chữa các công trình xây 
dựng. 

▪ Giáo hoàn thiện được sản xuất với nhiều kích 
thước khác nhau. Hai kích thước phổ biến 
nhất là khung 1m53 và khung 1m70.

▪  Frame scaffold is the most common 
used scaffold system in the construc-
tion industry. Its purpose is to provide 
working surface to support workers for 
finising work.

▪  Frames are manufactured in a wide 
variety of sizes and configurations, the 
most common being two standard 
1530mm and 1700mm frames.

Loại giàn giáo
(Type of scaffolding)

Khung chính
(Main frame)

Giằng chéo
(Cross brace)

Sàn thao tác
(Working plate)

Kích chân
(Jack base)

SỐ LƯỢNG CHI TIẾT CHO MỘT BỘ GIÀN GIÁO TIÊU CHUẨN:
(Number of details of a standard scaffolding set)

Bộ 120m2 (Set 120m2) 42 chiếc (set) 72 cặp (pair) 12 chiếc (set) 14 chiếc (set)

Bộ 360m2 (Set 360m2) 130 chiếc (set) 240 cặp (pair) 40 chiếc (set) 26 chiếc (set)

Giàn giáo mạ kẽm (Galvanized scaffoldings)

Sàn thao tác (Plank)

Khung chính (Walk thru frame)

Giằng chéo (Cross brace)

Cầu thang (Ladder)

Kích chân (Base jack)
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GIÁO CHỐNG TỔ HỢP (GIÁO PAL)
Pal Scaffolding 
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Giẳng ngang (Diagonal brace)

Đặc điểm:
▪  Kết cấu gọn nhẹ;
▪  Chịu được tải trọng lớn;
▪  Sử dụng đơn giản;
▪  Ít loại kết cấu nên tiện quản lý;
▪  Dễ dàng điều chỉnh ở mọi độ 

cao;
▪  Lắp ráp & tháo gỡ nhanh, dễ 

dàng, không đòi hỏi kỹ thuật 

Features:
▪  Compact structure;
▪  Can withstand heavy load;
▪  Simple to use;
▪  Minimum of structure so easy to 

manage;
▪  Easy to adjust at any height;
▪  Fast and easy to assemble & disman-

tle, no need of high technique.

CHIỀU CAO VÀ TẢI TRỌNG CHO PHÉP (Permissible height and load):

777.27.47.57.67.87.98Lực giới hạn của cột chống (Limited force of support) Tấn (ton)

1513.51210.597.564.53Chiều cao (height) (m)

1098765432Ứng với số tầng (Equivalent floor)

SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT BỘ CỘT CHỐNG 
QUY ƯỚC (Quantities of parts of a standard combina-
tion support set):
Diện tích (area) : 120m2
Độ cao (height) : 8.5m 

Chi tiết
(Details)

1

TT
(No.)

Số lượng
(Quantity)

Khung (Frame) ∆ 1500mm 320

2 Khung (Frame) ∆ 1000mm 80

3 Khung (Frame) ∆ 750mm 80

4 Giằng ngang (Diagonal brace) 80

5 Giằng chéo (Cross brace) 140

6 Kích đầu (U-head jack) 80

7 Kích chân (Base jack) 80

8 Ống nối (Coupling pin) 400

9 Chốt giữ (Locking pin) 800

Giằng chéo (Cross brace)

Khung (Frame) 750mm

Khung (Frame) 1000mm

Sản phẩm được mạ kẽm để tăng độ bền sử dụng
(Products are galvanized to enhance durability)

Ống nối 
(Coupling pin)

Kích đầu
(U-head jack)

Chốt giữ
(Locking pin)

Kích chân
(Base jack)

Khung (Frame) 1500mm
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GIÁO TỔ HỢP ĐIỂN HÌNH (GIÁO CÀI)
Wedged Lock Scaffolding
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▪  Wedged lock scaffolding consists of pipe supports, 
level braces, jack bases, U heads and joint pins. They 
are joined together to create a strong combination 
used to support ceiling and beam… in construction. 

▪ Pipe support and level brace are produced with 
many different sizes to meet requirements of each 
construction site.

▪ Two types: Separable and inseparable joint pin

Features:

▪  The entire combination support is linked to become 
a block by the level braces;

▪  Flexible in use, easy to adjust at any height;
▪  High stability in installation process;
▪  Compact structure, easy and fast to assemble, 

dismantle and transport;
▪  Simple installation;

▪  Giáo cài gồm các bộ phận chính là thanh chống, 
giằng ngang, kích chân, kích đầu và ống nối. Các bộ 
phận được nối với nhau tạo nên một bộ giáo tổ hợp 
dùng để chống đỡ sàn, dầm... trong xây dựng. 

▪  Thanh chống và giằng ngang được sản xuất với nhiều 
kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu cụ thể 
của từng công trình.

▪  Hai loại: Ống nối rời và ống nối liền.

Đặc điểm:

▪  Toàn bộ hệ thống giáo được liên kết thành một khối 
nhờ các giằng ngang;

▪  Sử dụng linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh ở mọi độ cao 
cho sàn thao tác;

▪  Sự ổn định trong quá trình lắp đặt cao;
▪  Kết cấu gọn nhẹ, lắp đặt, tháo gỡ, vận chuyển nhanh;
▪  Lắp ráp đơn giản;

Kích đầu
(U-head jack)

Kích chân
(Base jack)

Ống nối
(Coupling pin)

Giằng ngang (Ledger) 1200mm

Thanh chống (Vertical standard) 1800mm

Kích thước thanh chống
(Lengths of vertical 
standards):
   • 1000mm
   • 1300mm
   • 2500mm
   • 3000mm
Kích thước giằng ngang
(Lengths of ledgers):
   • 900mm
   • 1200mm
   • 1500mm



CHIỀU CAO VÀ TẢI TRỌNG CHO PHÉP (permissible height and load):

Lực giới hạn của cột chống (limited force of lug support) 16.8

12

5

16.9

9.6

4

17

7.2

3

17.5

4.8

2

18.5

2.4

1

Chiều cao (height)

Ứng với số tầng (equivalent floor)

Tấn (ton)

m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Specifications):

Chi tiết
(Details)

1

Kích thước
(Dimension) фx�xL

Vật liệu
(Material)

TT
(No.)

Thanh chống đứng (Pipe support) 2400 48.1 x 2.3 x 2400 CT3

2 Thanh chống đứng (Pipe support) 1800 48.1 x 2.3 x 1800 CT3

3 Thanh chống đứng (Pipe support) 1200 48.1 x 2.3 x 1200 CT3

4 Thanh chống đứng (Pipe support) 600 48.1 x 2.3 x 600 CT3

5 Thanh giằng ngang (Diagonal brace) 1500 42.2 x 2.0 x 1452 CT3

6 Thanh giằng ngang (lDiagonal brace) 1200 42.2 x 2.0 x 1152 CT3

7 Thanh giằng ngang (Diagonal brace) 900 42.2 x 2.0 x 852 CT3

8 Kích đầu (U head) 38.1 x 3.0 x 350 CT3

9 Kích chân (Base jack) 38.1 x 3.0 x 350 CT3

10 Ống nối (Joint pin) 40.0 x 1.5 x 200 CT3

THIẾT BỊ XÂY DỰNG
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GIÁO TỔ HỢP ĐIỂN HÌNH (GIÁO CÀI)
Wedged Lock Scaffolding

23

Chi tiết
(Details)

Cây chống (Pipe support) 2.4m

Số lượng
(Quantity)

TT
(No.)

1 160

Cây chống (Pipe support) 1.8m2 80

Cây chống (Pipe support) 1.2m3 80

Giằng ngang (Diagonal brace) 1.2m4 710

Kích đầu (U head)5 80

Kích chân (Base jack)6 80

Ống nối (Joint pin)7 240

SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT BỘ CỘT CHỐNG QUY ƯỚC 
(Numbers of details of a standard combination support set):
Diện tích (area) : 120m2
Độ cao (height) : 8.5m 
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GIÁO ĐĨA
Cross Lock Scaffolding
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Đặc điểm:

▪  Kết cấu gọn nhẹ;

▪ Tháo lắp và vận chuyển nhanh, đơn giản;

▪   Sử dụng hiệu quả cao;

▪ Chịu được tải trọng lớn;

▪ Phù hợp với nhiều loại kết cấu khác nhau.

Features:

▪  Light and neat structure;
▪  Simple and fast to assemble, dismantle 

and transport;
▪  High efficiency construction;
▪  Strong bearing capacity;
▪  Fit different structures.

▪  Giáo đĩa là hệ giàn giáo mới có kết cấu 
tương tự như giáo cài, điểm khác biệt 
duy nhất ở bộ phận liên kết ống chính 
và giằng ngang.

▪ Sản phẩm được cải tiến nhằm đảm bảo 
mục đích chống đỡ tải trọng cao với 
khả năng chống biến dạng và độ ổn 
định cao.

▪  Cross lock scaffolding structure is 
similar to that of wedged lock 
scaffolding. The only difference is the 
lock part which joints vertical 
standards and ledgers.

▪  It is improved to ensure strong bearing 
capacity with high stability and 
resistance to deformation.

Kích chân (Base jack)

Kích thước cây chống
(Length of vertical standards):
    • 1200mm
    • 1800mm
    • 2400mm
Kích thước giằng ngang
(Length of ledgers):
    • 600mm
    • 900mm
    • 1200mm

Cây chống (Vertical standarfs)

Giằng ngang (Ledger)

Đĩa chốt (Lock plate)

Khóa giằng (Ledger end)Kích đầu (U head)



CHIỀU CAO VÀ TẢI TRỌNG CHO PHÉP (permissible height and load):

Lực giới hạn của cột chống (limited force of lug support) 16.8

12

5

16.9

9.6

4

17

7.2

3

17.5

4.8

2

18.5

2.4

1

Chiều cao (height)

Ứng với số tầng (equivalent floor)

Tấn (ton)

m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Specifications):

Chi tiết
(Details)

1

Kích thước
(Dimension) фx�xL

Vật liệu
(Material)

TT
(No.)

Thanh chống đứng (Pipe support) 2400 48.1 x 2.3 x 2400 CT3

2 Thanh chống đứng (Pipe support) 1800 48.1 x 2.3 x 1800 CT3

3 Thanh chống đứng (Pipe support) 1200 48.1 x 2.3 x 1200 CT3

4 Thanh chống đứng (Pipe support) 600 48.1 x 2.3 x 600 CT3

5 Thanh giằng ngang (Diagonal brace) 1500 42.2 x 2.0 x 1452 CT3

6 Thanh giằng ngang (lDiagonal brace) 1200 42.2 x 2.0 x 1152 CT3

7 Thanh giằng ngang (Diagonal brace) 900 42.2 x 2.0 x 852 CT3

8 Kích đầu (U head) 38.1 x 3.0 x 350 CT3

9 Kích chân (Base jack) 38.1 x 3.0 x 350 CT3

10 Ống nối (Joint pin) 40.0 x 1.5 x 200 CT3
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GIÁO ĐĨA
Cross Lock Scaffolding
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Chi tiết
(Details)

Cây chống (Pipe support) 2.4m

Số lượng
(Quantity)

TT
(No.)

1 160

Cây chống (Pipe support) 1.8m2 80

Cây chống (Pipe support) 1.2m3 80

Giằng ngang (Diagonal brace) 1.2m4 710

Kích đầu (U head)5 80

Kích chân (Base jack)6 80

Ống nối (Joint pin)7 240

SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT BỘ CỘT CHỐNG QUY ƯỚC 
(Numbers of details of a standard combination support set):
Diện tích (area) : 120m2
Độ cao (height) : 8.5m 
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CÂY CHỐNG ĐƠN
Post Shore

26

▪  Cây chống đơn được thiết kế có sức chịu 
đựng cao, phù hợp để chống đỡ trong 
những công trình có địa hình khó khăn;

▪  Thời gian sử dụng và tái sử dụng lâu hơn 
các loại chống khác;

▪  Cây chống có bộ ống ren có tác dụng 
điều chỉnh độ cao để phù hợp với từng 
công trình;

▪  Bộ phận điều chỉnh độ cao được gắn 
cùng ống tránh mất mát các chi tiết nhỏ.

▪  Cây chống được thiết kế để có thể chống 
cả 2 đầu.

▪  Sản phẩm được sơn chống rỉ hoặc mạ 
kẽm để tăng độ bền sử dụng.

▪  Post shores are designed to support 
vertical loads with high bearing capacity, 
suitable for those constructions with 
difficult terrain.

▪  Longer usage time and more re-use time 
than other kinds of support.

▪  Having set screw allows to adjust height to 
meet requirements of each construction.

▪  All adjusting hardware is attached prevent-
ing loss of parts.

▪  Design provides option of installation in 
upside down position.

▪ Painted or hot-dip galvanized for preven-
tion of rust and increased life.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Specifications):

Application range
(Working height)

K-102

Tải trọng (Kg)
(Loading)

Tối thiểu
(Min) (mm)

Tối đa
(Max) (mm)

Khi đóng
(In closing)

Khi kéo
(In pulling)

Trọng lượng
(Weight)

(Kg)

Loại
(Model)

1,500 2,000 2,000 3,500 2,000 1,500 10.2

K-103 1,500 2,400 2,400 3,900 1,900 1,300 11.1

K-103B 1,500 2,500 2,500 4,000 1,850 1,250 11.8

K-104 1,500 2,700 2,700 4,200 1,800 1,200 12.3

K-105 1,500 3,000 3,000 4,500 1,700 1,100 13.0

K-106 1,500 3,500 3,500 5,000 1,600 1,000 14.0

Chiều cao ống 
ngoài (Height of

outer pipe)
(mm)

Chiều cao ống 
trong (Height of

inner pipe)
(mm)

Ống trong
(Inner pipe)

Ống ngoài
(Outer pipe)

Cây chống mạ kẽm 
(Galvanized prop)

Chốt và bộ phần điều chỉnh
(Pin & adjusting part)

Chân đế
(Plate)
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CỘT CHỐNG SIÊU TRỌNG
Super Load Pipe Support

27

▪  Cột chống siêu trọng được thiết kế 
gọn nhẹ trên cơ sở các cột chống đơn 
kèm theo phụ kiện: giằng ngang cột, 
giằng chéo cột, giằng ngang khối và 
giằng chéo khối;

▪ Chịu được tải trọng lớn, dễ dàng điều 
chỉnh khẩu độ chống;

▪  Tháo lắp đơn giản, vận chuyển dễ 
dàng và thuận tiện;

▪  Kích thước cột chống được sản xuất 
theo nhu cầu của từng công trình.

▪  Super load pipe support is designed 
compactly on the basis of single poles and 
accompanied by horizontal bracing 
column, cross bracing column, horizontal 
bracing block and cross bracing block;

▪  Can withstand heavy load, easy to adjust 
at any height;

▪  Easy and convenient to assemble, disman-
tle and transport.

▪  Length of support is manufactured on 
actual requirements of each construction.
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PHỤ KIỆN GIÀN GIÁO
Scaffolding Accessories

28

Khóa xoay (Swivel coupler)

Kích thước ống (Suitable tube) 48.3 mm

Vật liệu (Material)

3.0 mm

0.66 kg

Độ dày (Thickness)

Trọng lượng (Weight)

Thép (Steel)

Khóa xoay (Swivel coupler)

Khóa tĩnh (Fixed coupler)

Kích thước ống (Suitable tube) 48.3 mm

Vật liệu (Material)

3.0 mm

0.66 kg

Độ dày (Thickness)

Trọng lượng (Weight)

Thép (Steel)

Khóa tĩnh (Fixed coupler)

Ống nối măng sông (Sleeve coupler)

Kích thước ống (Suitable tube) 48.3 mm

Vật liệu (Material)

3.5 mm

0.99 kg

Độ dày (Thickness)

Trọng lượng (Weight)

Thép (Steel)

Ống nối (Sleeve coupler)

Kích đầu (U head jack)Kích chân (Jack base)
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CỐP PHA THÉP TIÊU CHUẨN
Standard Steel Formwork

29

DV   Cốp pha tấm phẳng, sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng, 
tường, dầm, cột, sàn… (Plain plate formwork, used for plain area of structure 
such as foundation, wall, beam, column, floor...)

T    Cốp pha góc trong, dùng ở các vị trí chuyển góc trong, góc lõm của tường và 
các cấu kiện. (Inner angle formwork, used for shifting area of inner and 
concave angles in wall and other structures.)

N    Cốp pha góc ngoài, dùng ở chỗ chuyển góc của góc ngoài và góc lồi của cột, 
dầm và tường. (Outer angle formwork, used for shifting area of outer and 
convex angles in column, beam and wall.)

J    Cốp pha góc nối, dùng ở các vị trí chuyển góc của góc ngoài sử dụng cho ghép 
dầm vào cột. (Connecting angle formworks, used for shifting area of outer 
angles and convex angles in column, beam and wall.)

L    Gông chân cột, dùng để ghép, nối các pha theo chiều dọc, ngang để chống đỡ 
và định vị. (Cang, used to joint or connect formwork in along and level side to 
support and locate.)

Cốp pha vuông
(Square formwork)

Cốp pha tròn
(Round formwork)

Cốp pha góc
(Angle formwork)

Cốp pha tấm phẳng
(Plain formwork)

Thanh J
(V steel)

Jun kẹp mạ kẽm
(Galvanized U-clip)

TT
(No.)

1

Ký hiệu
(Symbol)

Kích thước
(Dimension) (mm)

1500 x 300 x 551530

2 1200 x 300 x 551230

3 900 x 300 x 55930

4 600 x 300 x 55630

DV

5 1500 x 250 x 551525

6 1200 x 250 x 551225

7 900 x 250 x 55925

8 600 x 250 x 55625

DV

9 1500 x 220 x 551522

10 1200 x 220 x 551222

11 900 x 220 x 55922

12 600 x 220 x 55622

DV

13 1500 x 200 x 551520

14 1200 x 200 x 551220

15 900 x 200 x 55920

16 600 x 200 x 55620

DV

17 1500 x 150 x 551515

18 1200 x 150 x 551215

19 900 x 150 x 55915

20 600 x 150 x 55615

DV

21 1500 x 100 x 551510

22 1200 x 100 x 551210

23 900 x 100 x 55910

24 600 x 100 x 55610

DV

25 1500 x 150 x 150 x 551515

26 1200 x 150 x 150 x 551215

27 900 x 150 x 150 x 55915

28 600 x 150 x 150 x 55615

T

29 1500 x 150 x 100 x 551510

30 1200 x 150 x 100 x 551210

31 900 x 150 x 100 x 55910

32 600 x 150 x 100 x 55610

N

33 1500 x 50 x 501500

34 1200 x 50 x 501200

35 900 x 50 x 50900

36 600 x 50 x 50600

J

35 200 x 750L (gông cột)

36 200 x 750L (gông chân cột)

37 Ф 12Jun
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CỐP PHA THÉP PHI TIÊU CHUẨN
Non-standard Steel Formwork

30

TT
(No.)

1

Ký hiệu
(Symbol)

Kích thước
(Dimension) (mm)

1500 x 300 x 551530

2 1200 x 300 x 551230

3 900 x 300 x 55930

4 600 x 300 x 55630

DV

5 1500 x 250 x 551525

6 1200 x 250 x 551225

7 900 x 250 x 55925

8 600 x 250 x 55625

DV

9 1500 x 220 x 551522

10 1200 x 220 x 551222

11 900 x 220 x 55922

12 600 x 220 x 55622

DV

13 1500 x 200 x 551520

14 1200 x 200 x 551220

15 900 x 200 x 55920

16 600 x 200 x 55620

DV

17 1500 x 150 x 551515

18 1200 x 150 x 551215

19 900 x 150 x 55915

20 600 x 150 x 55615

DV

21 1500 x 100 x 551510

22 1200 x 100 x 551210

23 900 x 100 x 55910

24 600 x 100 x 55610

DV

25 1500 x 150 x 150 x 551515

26 1200 x 150 x 150 x 551215

27 900 x 150 x 150 x 55915

28 600 x 150 x 150 x 55615

T

29 1500 x 150 x 100 x 551510

30 1200 x 150 x 100 x 551210

31 900 x 150 x 100 x 55910

32 600 x 150 x 100 x 55610

N

33 1500 x 50 x 501500

34 1200 x 50 x 501200

35 900 x 50 x 50900

36 600 x 50 x 50600

J

35 200 x 750L (gông cột)

36 200 x 750L (gông chân cột)

37 Ф 12Jun

Cốp pha thủy điện (Formwork for hydroelectric plant)

Cốp pha nhiệt điện (Formwork for thermoelectric plant)

Cốp pha trượt (Sliding formwork)
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