
 

 

 

MGA FORKLIFT INC. (USA – MỸ)  

Add: 8450 Garvey Avenue Suite 230, Rosemead, CA 91770, 

USA. 

IZU JAPAN MACHINERY PTE LTD 

Add: 10 Anson road #19-01International Plaza, Singapore 

(079903. 

 

MGA VIETNAM CO. LTD (Trụ sở tại Việt Nam) 

Add: Lầu 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q. 1, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Room: 2 KP Trung , P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương 

MGA VIETNAM – Công ty nhập khẩu, lắp ráp xe nâng dầu, xe nâng điện.  

MGA VIETNAM là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng cho những đơn vị cá nhân, công ty tập đoàn nào đang có nhu cầu sử dụng xe 

nâng.  

Ở Thị trường xe nâng, thương hiệu xe nâng MGA là một trong những thương hiệu không thể bỏ qua bởi chất lượng theo tiêu chuẩn 

châu âu tốt, mẫu mã thiết kế riêng cho thị trường châu á và giá cả hợp lý. 

Được thành lập từ năm 1998, MGA Việt Nam là đại diện ủy quyền hợp pháp MGA FORKLIFT INC. (USA) - IZU JAPAN 

MACHINERY PTE LTD ( Singapore) 

 

Chuyên thiết kế sản xuất máy, xe nâng công nghiệp  

Tháng 07. 2021 MGA Việt Nam Hợp tác với Nhật Bản xây dựng, đào tạo chuyển giao nhà xưởng chuyên đại tu xe nâng các loại như: 

Komatsu, TCM…. Các loại xe nâng Trung Quốc Cũ đã qua sử dụng. Ngay sau khi đại tu động cơ cũ sẽ được lắp ráp động cơ mới 

ISUZU nội địa Nhật Bản. 



 

 

 

 

Hiện nay công ty MGA Việt Nam cung cấp xe nâng MGA FORKLIFT INC. (USA – MỸ) có tải trọng từ 1-15 tấn với hai loại động cơ 

điện hoặc diesel, có loại ngồi lái hoặc đứng lái tùy theo yêu cầu. Xe nâng MGA có nhiều loại khác nhau như kẹp tròn, kẹp bành, xe nâng 

xếp hàng, xe nâng tay. 

Ưu Điểm Chung: Chịu được cường độ làm việc cao liên tục, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu 



 

 

Tháng 05. 2014 các sản phẩm xe nâng MGA được lắp ráp trong nước nên giá bán thấp hơn 30 -40% so với các sản phẩm cùng loại nhập 

từ nước khác và được sử dụng động cơ chính hãng ISUZU Nhật Bản. 

Ông KANG MAN WON GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHỐI FDI Nói: MGA là công ty chuyên sản xuất, lắp ráp bán và cho thuê xe 

nâng thông qua sự hợp tác giữa 1 nước Việt Nam – Hàn Quốc. Với phương châm” đặt khách hàng lên hàng đầu” Toàn thể CBCNV luôn 

đồng tâm đặt mục tiêu trở thành đối tác thành công của quý khách hàng. Quản lý chất lượng một cách triệt để, giá cả phải chăng, dịch 

vụ tốt và nhanh chóng và luôn cố gắng để đền đáp sự tin tưởng của khách hàng. 

Xe nâng MGA đã dung cấp trên 5000 tâp đoàn, doanh nghiệp đa ngành nghê như: Hải quan, Khu công nghiệp, sân Bay, Unilever, 

Masan, green Feed và nhiều doanh nghiệp khác… Trước một tầm nhìn chiến lược chung, xe nâng MGA sớm trở thành một nhà cung 

cấp xe nâng hàng đầu tại Việt Nam, Sản xuất và lắp ráp xe nâng nguyên chiếc đạt chuẩn châu âu và khu vực Đông Nam Á và xa hơn là 

Châu Á. 

MGA Vietnam Co., Ltd thành lập 1998 là đại diện ủy quyền hợp pháp của tập đoàn MGA Forklift Inc. (USA) & Cty Izu Japan 

Machinery (Singapore) với lĩnh vực SX kinh doanh: Xe Nâng dầu diesel và xe nâng điện động cơ isuzu Nhật bản. 

Hiện nay, Xe nâng MGA tại Việt Nam đang ngày một phát triển và được nhiều đối tác tin dùng các tập đoàn, công ty Nhật Bản, Hàn 

Quốc như: SAM SUNG, KUMO, NHÔM HUYDAI , CADI- SUN, Tập đoàn Vingroup  , Nhà Máy Gạch Đồng Tâm, Nhựa Hưng 

Yên, Gạch Thạc Bàn, Bia Sài gòn Đồng Xuân, dệt may bắc giang, Thời Trang format, vinmast, sài gòn coop, woosung, 

leadchmical, bio cell…và nhiều công ty Hàn Quốc khác 

Tập Đoàn Masan Việt Nam Tập Đoàn Unilever Việt Nam 

Công Ty Nước Tinh Khiết Lavie Công Ty Nội Thất FUKUI Nhật Bản 

Công Ty Gỗ MDF DONGWHA Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu 

Công Ty TNHH Khai Thác Núi Pháo Công Ty Cổ Phần XNK An Giang 

Công Ty Cổ Phần Nhôm - Nhựa Kim Hằng Công Ty GreenFeed Việt Nam 

Công Ty SX Giấy Rạng Đông Công Ty Thông Thuận Thành - C.P Thailand 

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo Công Ty Điện Tự Động Nam Thịnh 

Công Ty Medocheme (VIễn Đông) Công Ty Dược Phẩm Pharmedic 



 

 

Công Ty Dệt May Thái Dương Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng AA 

Công Ty CP - Vận Tải Âu Châu Hệ Thống Siêu Thị Metro 

 

MGA tự hào tư vấn và cung cấp trên 5.000 tập đoàn, công ty sản xuất hàng đầu tại Việt Nam 

 

Sản phẩm xe nâng MGA ngày càng được tin dùng nhờ vào các tinh năng nổi bật và vượt trội như: 

- Giá cả cạnh tranh với nhiều dòng công suất khác nhau và hiện đang có sẵn tại kho hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/24. 



 

 

- Động cơ Diesel được chế tạo với khoảng công suất dự trữ an toàn giúp nâng cao khả năng chịu tải của xe. 

- Hệ thống thủy lực và vỏ đúc có độ bền cao, được thiết kế theo tiêu chuẩn MGA Forklift nhiều năm liền được bình chọn là hàng 

Châu Âu chất lượng tốt. 

- Linh kiện thay thế có sẵn và bảo hành, bảo trì 24/24 đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng. 

 



 

 

i  

MGA FORKLIFT INC. (USA) TRỤ SỞ CHÍNH 
ADDRESS: 8450 GARVEY AVENUE SUITE 230, ROSEMEAD, CA 91770, USA  

MGA VIETNAM CO. LTD (Trụ sở tại Việt Nam) 

Trụ sở:  Lầu 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh – Nhà Máy: 19/2A Khu Phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 

Showroom: 2KP Trung, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương 



 

 

Hotline: 0988 843 894 / 094 55 33 840 / 0969 062 541  

 CN Hà Nội :1039 -1041 Nguyễn Đức Thuận - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội -  Lái Thiêu, T.An, Bình Dương 

Email: hungxenanghang@gmail.com 

Web: xenangmgavietnam.com | 

 

VIDEO  

MGA Việt Nam - Đơn Vị Đầu Tiên Ráp Xe Nâng Đạt Tiêu Chuẩn Châu Âu VTV1 - https://youtu.be/6maxXgy9W70 

MGA Việt Nam - Giải Pháp Chọn Xe Nâng Cũ Tối Ưu - https://youtu.be/UxEmJKlsmik 

 

Xe nâng dầu IZU/ MGA – Động cơ ISUZU Nhật Bản ( CO Nhật Bản) 

    

Xe Nâng Dầu IZU-2.0D ( Màu đỏ) 

• Model: IZU-2.0D 

• Tải trọng nâng: 2000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ ISUZU C240 (CO Made in 

Japan Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 35.4kW/2500 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt 

Nam 

Xe Nâng Dầu IZU-2.5D ( Màu đỏ) 

• Model: IZU-2.5D 

• Tải trọng nâng: 2500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ ISUZU C240 (CO Made in 

Japan Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 35.4kW/2500 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt 

Nam 

Xe Nâng Dầu IZU - 3.0D (Màu đỏ) 

• Model: IZU - 3.0D 

• Tải trọng nâng: 3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Kích thước càng nâng (LxWxT): 

1075x130x45 mm 

• Động cơ ISUZU 4JG2 (CO Made in Japan 

Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 46.0kW/2450 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt Nam 

Xe Nâng Dầu IZU - 3.5D (Màu đỏ) 

• Model: IZU - 3.5D 

• Tải trọng nâng: 3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khungnâng): 3000 mm 

• Kích thước càng nâng (LxWxT): 1075x130x45 mm 

• Động cơ ISUZU 4JG2 (CO Made in Japan Mới 

100 %) 

• Công suất động cơ: 46.0kW/2450 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp 

 tại Việt Nam 

http://xenangmgavietnam.com/
https://youtu.be/6maxXgy9W70
https://youtu.be/6maxXgy9W70
https://youtu.be/UxEmJKlsmik


 

 

• Giao hàng 05 -07 ngày 

 

• Giao hàng 05 -07 ngày 

 

• Giao hàng 05-07 ngày • Giao hàng 05-07 ngày 

    

Xe Nâng Dầu MGA-2.0D ( Màu Vàng) 

• Model: MGA-2.0D 

• Tải trọng nâng: 2000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ ISUZU C240 (CO Made in 

Japan Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 35.4kW/2500 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt 

Nam 

• Giao hàng 05-07 ngày 

 

Xe Nâng Dầu MGA-2.5D ( Màu Vàng) 

• Model: MGA-2.5D 

• Tải trọng nâng: 2500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ ISUZU C240 (CO Made in 

Japan Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 35.4kW/2500 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt 

Nam 

• Giao hàng 05-07 ngày 

 

Xe Nâng Dầu MGA - 3.0D ( Màu vàng) 

• Model: MGA - 3.0D 

• Tải trọng nâng: 3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Kích thước càng nâng (LxWxT): 

1075x130x45 mm 

• Động cơ ISUZU 4JG2 (CO Made in Japan 

Mới 100 %) 

• Công suất động cơ: 46.0kW/2450 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt Nam 

• Giao hàng 05-07 ngày 

 

Xe Nâng Dầu MGA - 3.5D ( Màu vàng) 

• Model: MGA - 3.5D 

• Tải trọng nâng: 3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm 

• Kích thước càng nâng 

 (LxWxT): 1075x130x45 mm 

• Động cơ ISUZU 4JG2 (CO Made in Japan Mới 

100 %) 

• Công suất động cơ: 46.0kW/2450 r.p.m 

• Củ để: Nhật Bản 

• Củ Phát: Nhật Bản 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Singapore/ Lắp ráp tại Việt Nam 

• Giao hàng 05-07 ngày 

 

Xe nâng điện IZU/ MGA - Controller IZU/ SME ITALIA / CURTIS MỸ 



 

 

    

• Xe nâng điện ngồi lái 1.5 T -1.8T 

• Model: IZU–EF–1.5T 

• Công suất nâng: 1500 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 920 x 100 x40 mm 

• Bộ điều khiển: IZU or SME (Italia) 

• Bình điện : 48/400 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022 

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Xe nâng điện ngồi lái 2.0 T 

• Model: IZU–EF–2.0T 

• Công suất nâng: 2000 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 120 x40 mm 

• Bộ điều khiển: IZU or SME (Italia) 

• Bình điện : 48/630 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Xe nâng điện ngồi lái 2.5 T 

• Model: IZU–EF–2.5T 

• Công suất nâng: 2500 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 120 x45 mm 

• Bộ điều khiển: IZU or SME (Italia) 

• Bình điện : 48/630 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Xe nâng điện ngồi lái 3.0 T -3.5T 

• Model: IZU–EF–3.0T 

• Công suất nâng: 3000 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 120 x45 mm 

• Bộ điều khiển: IZU or SME (Italia) 

• Bình điện : 80/600 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày 

    

• Xe nâng điện ngồi lái 1.5 T -1.8T 

• Model: MGA–EF–1.5T 

• Công suất nâng: 1500 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 920 x 100 x35 mm 

• Bộ điều khiển: ZAPI (Italia) 

• Xe nâng điện ngồi lái 2.0 T 

• Model: MGA–EF–2.0T 

• Công suất nâng: 2000 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 120 x45 mm 

• Bộ điều khiển ZAPI (Italia) 

• Xe nâng điện ngồi lái 2.5 T 

• Model: MGA–EF–2.5T 

• Công suất nâng: 2500 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 120 x45 mm 

• Bộ điều khiển : ZAPI (Italia) 

• Xe nâng điện ngồi lái 3.0 T -3.5T 

• Model: MGA–EF–3.0T 

• Công suất nâng: 3000 kg 

• Nâng cao: 3000mm 

• Tâm tải: 500 mm 

• Càng : 1070 x 122 x45 mm 

• Bộ điều khiển : ZAPI (Italia) 



 

 

• Bình điện : 48/500 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022 

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Bình điện : 48/600 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Bình điện : 48/600 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày  

 

• Bình điện : 80/600 V/Ah 

• Sạc tự động ( Sạc thông minh) 

• Xuất Xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng: mới 100%, 2022  

• Hàng  giao : 05-07 ngày 

 

 

 

 

Xe nâng điện  đa chiều 

• Stand on REACH TRUCK 1.0 – 1.5 Tấn 

• Model: MGA-3W-10 hoặc MGA-3W-10   

•  Tải trọng nâng: 1000Kg/1500kg 

• Chiều cao nâng: 

3000/4500/5000/6000/7000/ 

7500/8000/8500/9000 mm 

• Bộ sạc thông minh : 48V 

• Bình điện: 48V/400Ah/450Ah 

• Controller: Curtis (USA) –Mỹ, Camera 

• Càng dài 1000 mm, Bánh PU 

• Xuất xứ: CQ Singapore/ OEM China 

• Chất lượng xe: Mới 100%  

• Năm sản xuất: 2022 

• Hàng 45-60 ngày 

Xe nâng điện Reach Truck ( Ngồi)  

1.5 Tấn -2,5 tấn -3 tấn 

• Model: MGA-RF/ RFS 

• Tải trọng nâng: 1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng: 3000/ 

4500/5000/6000/7000/8000/9000/10000 

mm 

• Chiều dài càng: 1070 mm 

• Bộ điều khiển: Curtis ( USA – Mỹ), 

EPS, CAMERA 

• Bình điện – Tiêu chuẩn MGA Forklift 

Inc (USA: 48V/300/400/560Ah 

• Bộ sạc bình tự động : 48V 

• Nhập khẩu: IZU JAPAN MACHINERY 

PTE LTD ( Singapore) 

• Nhà nhập khẩu: MGA VIET NAM JSC 

• Xuất xứ: Singapore/ OEM China 

• Chất lượng xe: Mới 100%  

• Năm sản xuất: 2022 

• Hàng giao 45-60 ngày 

Xe nâng điện Reach Truck ( Đứng lái) 1.0 -

1.5 tấn 

• Model: MGA-RT-10/15L  

• Tải trọng nâng: 1000/ 1500Kg 

• Tâm Tải: 600 mm 

• Chiều cao nâng: 

3000/3500/4000/4500/5000/6000 mm, side 

shifter 

• Chiều dài càng: 1070 mm 

• Bộ điều khiển: Curtis ( USA – Mỹ) 

• Bình điện – Tiêu chuẩn MGA Forklift Inc 

(USA: 48V/400Ah 

• Bộ sạc bình tự động : 48V 

• Nhập khẩu: IZU JAPAN MACHINERY PTE 

LTD ( Singapore) 

• Nhà nhập khẩu: MGA VIET NAM JSC 

• Xuất xứ: Singapore/ OEM China 

• Chất lượng xe: Mới 100%  

• Năm sản xuất: 2022 

• Hàng sẵn giao 45-60 ngày 

Xe nâng điện Stacker 1.0 – 1.5tấn 

• Model: MGA-ES-10/15M  

• Tải trọng nâng: 1000/ 1500Kg 

• Tâm Tải: 600 mm 

• Chiều cao nâng: 

1600/2500/3000/3500/45000/5000 mm, 

side shifter 

• Chiều dài càng: 1070/1150 mm 

• Bộ điều khiển: Curtis ( USA – Mỹ) 

• Bình điện – Tiêu chuẩn MGA Forklift 

Inc (USA: 24V/120/200Ah 

• Bộ sạc bình tự động : 24V 

• Nhập khẩu: IZU JAPAN MACHINERY 

PTE LTD ( Singapore) 

• Nhà nhập khẩu: MGA VIET NAM JSC 

• Xuất xứ: Singapore/ OEM China 

• Chất lượng xe: Mới 100%  

• Năm sản xuất: 2022 

• Hàng sẵn giao 05 -07 ngày 

Bình điện xe nâng, ắc quy xe nâng – Sạc bình điện xe nâng – càng phụ ( càng giả, bọc càng xe nâng) 



 

 

Bình điện, Ắc quy LIFTTOP (Hitachi Nhật Bản) 

Thương hiệu Nhật Bản 

 

 
 

Bình điện, ắc quy MIDAC, 

FAAM ( Italia – Ý) 

 

 

 

 

 

 

Máy nạp , Máy sạc xe nâng 

TCE ( Italia – Ý) 

 

càng phụ ( càng giả, bọc càng xe 

nâng) 

 

Bình điện, Ắc quy LIFTTOP (Kobe - Hitachi Nhật 

Bản) Thương hiệu Nhật Bản đã không còn là cái tên xa 

lạ với các chủ xe nâng Việt Nam, là một thương hiệu ắc 

quy xe nâng lâu đời với công nghệ tiên tiến bậc nhất có 
hệ thống quản lý chất lượng  đáp ứng tiêu chuẩn ISO 

9001 vào tháng 6 năm 1995, cũng đạt được chứng nhận 

ISO 14001 ( chứng nhận quản lý môi trường) vào tháng 

1 năm 1997; chính vì vậy Bình điện, Ắc quy LIFTTOP 

(Kobe - Hitachi Nhật Bản đang ngày càng phổ biến và 
chiếm lĩnh thị trường  tại Việt Nam. Năm 2016, thương 

hiệu KOBE được sáp nhập vào tập đoàn hàng đầu Nhật 

Bản Hitachi Chemical tuy nhiên công nghệ sản xuất ắc 
quy không hề thay đổi  thậm chí còn được phát triển 

vượt trội hơn. Là nhà sản xuất bình điện ắc quy lớn nhất 

tại Nhật Bản, dòng sản phẩm bình điện ắc quy xe nâng 
điện LIFTTOP (Kobe - Hitachi Nhật Bản luôn đảm bảo 

lắp đặt vừa và hoạt động ổn định trên tất cả các dòng xe 

nâng điện đang có mặt tại thị trường Việt Nam (kể cả 
các dòng xe nâng điện cũ dòng nội địa Nhật Bản - xe 

nâng điện dòng châu Âu và cả xe nâng điện nhập khẩu 

từ Hoa Kỳ) 

CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TÁC UY TÍN CỦA CÁC 

HÃNG XE NÂNG HÀNG 

Cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ của chúng tôi : 

Bình điện, ắc quy MIDAC là thương hiệu ắc quy 
hàng đầu của Châu Âu và có mặt trên toàn cầu. Tại 

Việt Nam, thương hiệu MIDAC được nhập khẩu và 

phân phối độc quyền. Công nghệ của MIDAC đáp 
ứng được những điều kiện làm việc khắt khe nhất 

của xe nâng hàng. Sản phẩm ắc quy MIDAC được 

hầu hết các hãng xe nâng trên thế giới sử dụng như 

xe nâng Komatsu, Nichiyu, Toyota, TCM, 

Nissan,Mitsubishi,... xe nâng của Mỹ như Hyster, 
Crown hay các hãng xe nâng của Châu Âu như 

Junggeinrik, Still. 

. 

Bình điện, ắc quy FAAM ( Italia – Ý) 

 
FAAM là một thương hiệu chuyên sản xuất chế tạo 

pin axit, từ những năm 1970 đến nay đã gần 50 

năm. FAAM thương hiệu bình điện xe nâng số 1 tại 
Italy, đặc biệt được nhiều doanh nghiệp tại Trung 

Quốc ưa chuộng. Bình ắc quy xe nâng Faam hoạt 

động bền bỉ. Hiệu năng nạp xả cao, chế tạo bằng 
vật liệu thân thiện môi trường, công nghệ hiện 

đại. Bình điện ắc quy FAAM thường được ưa 

chuộng ở các dòng xe nâng ngồi lái, đứng lái. 
Chúng tôi cam kết là nhà cung cấp ắc quy FAAM 

cho xe nâng điện  

Nhập khẩu nguyên chiếc, chưa đổ dung dịch axit, 
mới 100%. 

Đầy đủ giấy tờ nhập khẩu: CO, CQ, tờ khai hải 

quan, packing list 

Máy nạp EVO thương hiệu TCE được sản xuất từ Italy. 

Đây là loại máy nạp thông minh, tự điều chỉnh dòng nạp 

để phù hợp với công suất ắc quy. Đặc biệt là, máy nạp 

EVO có chế độ sạc nhanh rất tiện dụng và chức năng tự 

động khởi động lại sau khi quá nóng bất thường hoặc 

gián đoạn nguồn cung cấp điện. Chính vì thế, máy nạp 

EVO có thể làm tăng năng suất và tuổi thọ của ắc quy, 

giúp tiết kiệm chi phí. 

Hiện nay tren thị trường có nhiều loại máy sạc cho bình 

điện xe nâng với đủ chủng loại, kích thước giá cả nhưng 

máy sạc ắc quy xe nâng TCE tự tin là hãng máy sạc tốt 

nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. 

Tại sao nên chọn máy nạp EVO? 

✔ Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn 

an toàn từ châu Âu. 

 Khi xe nâng cần lấy hàng ở vị trí xa mà càng tiêu chuẩn theo 

xe ( 1220mm) không tới, khi đó việc sử dụng chiếc càng 

nối sẽ giúp kéo hàng và nâng hạ hàng hóa nhanh chóng hơn 

- Trường hợp càng gốc của một số xe nâng không đủ tiêu 

chuẩn về an toàn về độ cứng khi cần nâng hạ, có thể dùng 

càng nối thêm bên ngoài giúp càng vững chắc hơn mà không 

lo sợ gãy càng trong khi làm việc. 

- Càng phụ có thể sử dụng cho tất cả xe nâng từ xe 

nâng điện, xe nâng dầu hay xe nâng đứng lái. như sau: 

+ Càng phụ xe nâng Nhật Bản: Càng phụ xe nâng Komatsu, 

càng phụ xe nâng Toyota, Càng phụ xe nâng TCM, càng phụ 

xe nâng Uni, Càng phụ xe nâng Mitsubishi… 

+ Càng phụ xe nâng Trung Quốc:: Càng phụ xe nâng Heli, 

Càng phụ xe nâng Liugong, Càng phụ xe nâng Hangcha, Càng 

phụ xe nâng lonking, Càng phụ xe nâng JAC, càng phụ xe 

nâng TEU, càng nối xe xe nâng Tailift... 



 

 

-  Sản phẩm nhập khẩu chính hãng có CO và CQ đầy 

đủ. 

-  Chính sách giá tốt nhất: Do là đại lý trực tiếp nhập 

hàng từ tập đoàn Kobe- Hitachi nên không qua bất kỳ 

một khâu trung gian nào. 

-  Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật 

có tay nghề cao được đào tạo bài bản và cấp chứng chỉ 

chuyên môn tại tập đoàn Hitachi Chemical. 

-  Chính sách giao hàng nhanh: Chỉ sau 2-3 ngày đặt 

hàng, chúng tôi cam kết hàng về tận xe tận xưởng của 

khách hàng. 

 
 

Bảo hành chính hãng 24 tháng hoặc 1200 lần sạc 
của bình điện. 

Thời gian giao hàng nhanh chóng kể từ ngày đặt 

hàng. 

 

✔ Màn hình hiển thị dạng chữ và số rõ ràng với người 

dùng. 

✔ Máy biến thế được làm từ đồng (các máy sạc khác 

làm bằng nhôm) 

✔ Trong quá trình sạc, màn hình hiển thị các thông số 

như: mức điện áp, trạng thái sạc và thời gian sạc... 

✔ Bộ sạc TCE thông minh giúp tự động ngắt điện khi 

ắc quy được sạc đầy, giúp bảo vệ ắc quy xe nâng đồng 

thời tiết kiệm điện năng khi sạc 

✔ Vỏ bọc được làm từ tôn mạ kẽm có lớp sơn tĩnh điện 

bảo vệ an toàn các thiết bị bên trong 

 

+ Càng phụ xe nâng Hàn Quốc: Càng phụ xe nâng Doosan, 

Càng phụ xe nâng Clark, Càng phụ xe nâng Huyndai - Hàn 

Quốc... 

Vì sao nên sử dụng càng phụ xe nâng?  

- Sử dụng càng phụ xe nâng tiết kiệm chi phí rất nhiều so với 

việc mua càng mới với độ dài cần sử dụng nhưng vẫn đảm bảo 

kích thước, phù hợp với pallet. Càng phụ xe nâng được chế tạo 

dựa trên kích thước yêu cầu chiều rông, bề dày và chiều 

dài càng già có thể chế tạo theo độ dài yêu cầu tuy nhiên có 

giới hạn kích thước cho phép để đảm bảo an toản cho xe khi 

vân hàng. 

- Càng phụ xe nâng được lồng vào càng thật bởi chốt an toàn 

nên có thể tháo ra khi không cần sử dụng  

Có những loại càng phụ xe nâng? 

- Càng phụ xe nâng 1200 mm 

- Càng phụ xe nâng 1500 mm 

- Càng phụ xe nâng 1600 mm 

- Càng phụ xe nâng 1800 mm 

- Càng phụ xe nâng 2000 mm 

- Càng phụ xe nâng 2200 mm 

- Càng phụ xe nâng 2400 mm 

- Càng phụ xe nâng 2500 mm 

- Càng phụ xe nâng 2800 mm 

Tuy nhiên việc sử dụng càng phụ xe nâng với kích thước càng 

dài thì tải trọng nâng hàng hóa càng giảm. 

 



 

 

Sản Phẩm xe nâng các hãng Komatsu –Unicarriers Nissan -  TCM – Mitsubishi - Toyota 

  

 

 

Xe nâng dầu komatsu 2.0 Tấn  - 3.5 Tấn 

• Model: FD20-17/ 25H-17/30-17/35-17 

• Tải trọng nâng: 2000/2500/3000/3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ 4D94LE / ISUZU 

• Công suất động cơ: 34.2@2200/ 

35.4kW/2500 r.p.m 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc hoặc Nhật Bản 

 

 

Xe nâng điện ngồi lái  komatsu 1.0 Tấn  - 3.0 Tấn 

• Model: FB10-12/15-12/20A-12/25-

12/30-12 

• Tải trọng nâng: 

1000/1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 48v/72v – 330/402/450ah 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Nhật Bản 

 

Xe nâng điện komatsu đứng lái reach truck 1.5 -2.5 

Tấn 

• Model: FR18K/ FR15K/ FR23K 

• Tải trọng nâng: 1800/1500/23000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 36v/930ah 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Nhật Bản 

 

Xe nâng dầu  Unicarriers Nissan 1.5 tấn -3.5 tấn 

• Unicarriers 1F1 1F2 Diesel Forklift,  

• Xe nâng hàng động cơ diesel 1.5 – 3.5 tấn, 

• Unicarriers Diesel Forklift 1.5 – 3.5 tons, 

• Tải trọng nâng: 1.5 – 3.5 tấn tại tâm nâng 500mm, 

• Nhà sản xuất: Nissan Forklift – Unicarriers Japan, 

• Động cơ: Diesel Mitsubishi S4Q2 và Nissan QD32 

• Xuất xứ: Trung Quốc/ Thái Lan /Nhật Bản 
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• Xe nâng điện Unicarriers Nissan ngồi lái 

1.5 tấn – 3 Tấn 

• Model: 2B1L10U/15U/ 

2B2L20U/2B2L25U/ 2B2L30U 

• Tải trọng nâng: 

1000/1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/4300 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 48v/565ah 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc , Thái lan hoặc 

Nhật Bản 

 
 

Xe nâng điện Unicarriers Nissan đứng lái reach 

truck 1.5 -2.5 Tấn 

• Model: J- K2R1-L10U/ J- 2R1-L15U / 

J- 2R2-L20U / J- 2R2-L25U 

• Tải trọng nâng: 1000/1500/2000/2500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/5000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện: 48V 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc , Thái lan hoặc 

Nhật Bản 

 

 

Xe nâng dầu TCM 2 tấn-2.5 tấn-3 tấn-3.5 tấn dòng 

INOMA 

• Model: FD20/25/30/35 

• Tải trọng nâng: 2000/2500/3000/3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ ISUZU C240, QD32, Kubota 

V1503, Kubota V240 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc , Thái lan hoặc Nhật 

Bản 

 

Xe nâng điện TCM 1.5 tấn-2 tấn-2.5 tấn-3 tấn-3.5 tấn 

• Model: FB10-9/15/20/25/30/35 

• Tải trọng nâng: 1000/1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/4300 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 48v 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc , Thái lan hoặc Nhật Bản 

 

 



 

 

 
  

 
Xe nâng điện TCM reach truck 1.5 tấn-1.8 tấn-2 

tấn-2.5 tấn-3 tấn 

• Model: FRB15-9L/ FRB20-9L / J- 

FRHB25-9L / FRHB30-9L 

• Tải trọng nâng: /1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/5000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện: 48V 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc , Thái lan hoặc 

Nhật Bản 

 
 

Xe nâng dầu Mitsubishi 2.0 tấn -3.5 tấn 

• Model: FD20NT/25/30/35 

• Tải trọng nâng: 2000/2500/3000/3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ Mitsubishi S4Q2 / S4S 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc hoặc Nhật Bản 

 

Xe Nâng Điện Mitsubishi Ngồi Lái  

 

• Model: FB10/15/20/25/30 

• Tải trọng nâng: 

1000/1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/4300 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 48v 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc  hoặc Nhật Bản 

 

 

Xe Nâng Điện Đứng Lái Mitsubishi 1.0 tấn -1.5 tấn 

• Model: RBS15CB 

• Tải trọng nâng: /1500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/5000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện: 48V 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc hoặc Nhật Bản 

 
 

 
 

 

 



 

 

Xe nâng điệnToyota ngồi lái 1.5 tấn – 3 tấn 

• Model: 8FBN15/20/25/30 

• Tải trọng nâng: 1500/2000/2500/3000Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/4300 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện 48v 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc  hoặc Nhật Bản 

 

 

Xe Nâng dầuToyota 2.0 – 3.5 Tấn 

• Model: FGZN20/25/30/8FD35N 

• Tải trọng nâng: 2000/2500/3000/3500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Động cơ : 1DZII, 14ZII 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc hoặc Nhật Bản 

 
 

Xe Nâng Điện Đứng Lái Reach truck 1.0 tấn -2.5 tấn 

• Model:7FBR10/7FBR15/7FBR20/ FBR25 

• Tải trọng nâng: /1000/1500/2000/2500Kg 

• Tâm Tải: 500 mm 

• Chiều cao nâng : 3000/4000/5000 mm 

• Chiều dài càng 1070 mm 

• Bình điện: 48V 

• Lốp đặc, hộp số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: Trung quốc hoặc Nhật Bản 

 

Xe Nâng Dầu MGA 4 tấn, 4.5 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 10 tấn 

• Model: MGA – 4.0T/4.5/5.0/7.0/10.0T 

• Động cơ NISSAN TD42/ ISUZU 6BG1  - Made in 

Japan- mới 100% 

• Tải trọng nâng: 5000Kg 

• Tâm Tải: 600 mm 

• Chiều dài càng 1220 mm 

• Nâng cao 3000/ 45000/6000mm  

• Lốp đặc, Số Tự Động 

• Năm sản xuất 2022, Mới 100%  

• Xuất xứ: CQ Singapore/OEM China 

• Giao hàng 45 -60 ngày.. 

 

 

 



 

 

 


