CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY
(DIAN TRAIN JSC)

Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An là đơn vị chuyên đóng mới, sửa chữa, nâng cấp cải tạo các
chủng loại Đầu máy, toa xe, bên cạnh đó còn là đơn vị gia công cơ khí và các loại kết cấu thép
DiAn Train Joint Stock Company is an enterprise specialized in manufacturing, repairing,
upgrading, rehabilitating all types of locomotives and railway carriages. In addition, the
company also processes mechanical products and steel structures.
www.xeluadian.com.vn
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THƯ NGỎ
MESSAGE FROM CHAIRMAN

Ông Phạm Đức Vinh
Chủ tịch HĐQT Công ty
Chairman

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An xin gửi tới Quý khách hàng
lời cảm ơn chân thành nhất về những tình cảm, sự ủng hộ cũng như
những đóng góp của Quý khách hàng cho sự phát triển và hành trình
đổi mới của ngành Đường sắt Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần
Xe lửa Dĩ An nói riêng.
First of all, Di An Train Joint Stock Company would like to
express our sincere thanks to all the customers for your support
and contribution to the development and the renovation progress
of Vietnam Railways in general and Di An Train Joint Stock
Company in particular.

Thưa Quý khách hàng,
Dear customers,
Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An, tên gọi tiền thân là “Đề pô Dĩ An” được người Pháp xây
dựng và thành lập vào năm 1902, trải qua hơn 115 năm hình thành và phát triển, chúng tôi
tự hào là một trong những đơn vị đầu ngành về đóng mới và sửa chữa các chủng loại toa
xe phục vụ cho ngành Đường sắt Việt Nam.
Di An Train Joint Stock Company, formerly called "Dépôt Di An" was built by the
French in 1902, over 115 years of establishment and development, we are proud to
be one of the leading units in manufacturing and repairing of all railway carriage
types for Vietnam Railways.
Với đội ngũ kỹ sư thiết kế, chuyên viên tư vấn kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, giàu
kinh nghiệm; Đội ngũ thi công lành nghề; Cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ được đầu
tư hiện đại. Chúng tôi khẳng định sẽ cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm tốt nhất,
đáp ứng yêu cầu của quý khách.
With a team of high qualified and experienced engineers, technical consultants;
skilled execution team; modern and synchronous facilities and equipment. We
commit to provide the best quality products to meet all customer requirements.
Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An tự hào là đơn vị thiết kế chế tạo thành công các toa tàu
thế hệ 1, 2 và đặc biệt gần đây chúng tôi đã chế tạo thành công các toa tàu thế hệ 3, sử
dụng toàn bộ vật liệu composite thay thế cho vật liệu ván ép truyền thống tạo nên không
gian nội thất sang trọng, lịch sự, thân thiện với môi trường, giảm đáng kể tự trọng toa xe
và đã được khách hàng sử dụng đánh giá rất cao.
Di An Train Joint Stock Company is proud of being the first company to
successfully design and produce the first, the second, and recently the third
generation of passenger coaches using all composite materials to replace
traditional plywood material to create luxurious, elegant and environmental friendly
interior spaces and reduce passenger coach are weight which has been highly
appreciated by customers.
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Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An luôn sẵn sàng tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu, đồng
bộ để mang đến các sản phẩm tốt nhất, góp phần xây dựng một đường sắt Việt Nam hiện
đại, năng động và giàu tính cạnh tranh cao để có thể bắt kịp với hệ thống giao thông
đường sắt hiện đại của các nước trong khu vực và trên thế giới.
We are ready to consult and offer optimal and synchronous solutions to provide
the best quality products contributing to building up the modern, dynamic and
competitive railways in Vietnam in order to catch up with modern railway system in
regional countries and in the world.
Vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành
của Quý khách hàng trên những chặng đường thành công sắp tới.
We are looking forward to receiving your kind attention, support and companions
on our coming successful journey customers in the future.
Trân trọng cảm ơn.
Yours Sincerely.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD

(Phạm Đức Vinh)

www.xeluadian.com.vn
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GIỚI THIỆU CÔNG TY – INTRODUCTION

Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Full name: DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY
Tên gọi tắt: CÔNG TY XE LỬA DĨ AN
Short name: DIAN TRAIN
Tên giao dịch quốc tế: DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY (DIAN TRAIN JSC)
International Business name: DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY (DIAN TRAIN JSC)
Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Head office address: No.8, Ly Thuong Kiet, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province,
Vietnam
Điện thoại:
Tel:

(+84-274) 3752070
(+84-274) 3752070

Fax: (+84-274) 3752513
Fax: (+84-274) 3752513

MST:
3700146539
Tax code:
3700146539
Website: www.xeluadian.com.vn

06

05

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An – tiền thân theo tên chính thức trên văn bản
hành chính là “Grand Atelier des Chemins de Fer de Di An” (Cơ xưởng lớn của
ngành đường sắt tại Dĩ An). Dân địa phương và Công nhân nơi đây quen gọi là
Cơ xưởng hỏa xa Dĩ An, hoặc gọi tắt là Đề pô Dĩ An.
DiAn Train Joint Stock Company - precursor by official name on the
administrative document is " Grand Atelier des Chemins de Fer de Di An" (Grand
railway workshop in Di An), namely Di An Train Factory or Di An Dépôt by the
local people and workers.
Nhà máy xe lửa Dĩ An ra đời cách đây hơn 100 năm vào khoảng thập niên đầu
của thế kỷ XX, bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 1902 và chính thức đi vào hoạt
động vào năm 1912. Sau ngày giải phóng 30/4/1975 được Chính quyền cách
mạng tiếp quản và được gọi là Nhà máy xe lửa Dĩ An.
Di An Train Factory was established more than 100 years ago in the first
decade of the 20th century, the construction started in 1902 and it officially came
into operation in 1912. Since April 30, 1975, the revolutionary Government took
over the Factory and named Di An Train Factory.
Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An đã cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ
an kể từ ngày 27/01/2016 theo quyết định 3897/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 về
việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An.
Di An Train Joint Stock Company has been equitized from Di An Train One
Member Limited Company since January 27, 2016 according to Decision No.
3897/QD- BGTVT dated 30/10/2015.
Công ty chuyên đóng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, hoán cải các loại đầu
máy toa xe; chế tạo các chi tiết sản phẩm cơ khí cho ngành đường sắt và ngành
nghề cơ khí khác đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700146539
đăng ký ngày 27/01/2016 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư,
Tỉnh Bình Dương.
Di An Train Joint Stock Company specialized in manufacturing, repairing,
upgrading, rehabilitating all types of locomotives and railway carriages. processing
mechanical products and steel structures in accordance with business registration
certificate No. 3700146539 on January 27, 2016 by Business Registration Office Department of Planning and Investment of Binh Duong Province.tion Office Department of Planning and Investment of Binh Duong Province.

www.xeluadian.com.vn
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG- BUSINESS ACTIVITIES
1. Sản xuất xe có động cơ
Manufacture of motor vehicles
2. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semitrailers
3. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
4. Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
Manufacture of railway locomotives and rolling stock
5. Thiết kế, sản xuất các sản phẩm cơ khí, các công trình kết cấu thép
Design, manufacture of mechanical products and steel structures
6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có
động cơ;
Repair of transport vehicles (except car, motor vehicles)
7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Wholesale of other machinery and equipment
8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Other transportation support activities
10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Short-term accommodation activities
11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Restaurants and mobile food service activities
12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
Real estate activities with own or leased property
13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Architectural and engineering activities and related technical consultancy
14. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Research and experimental development on natural sciences and engineering
15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Human resources provision and management of human resources functions
17. Đại lý du lịch
Travel agency activities
18. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Activities of sports clubs
19. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Activities of amusement parks and theme parks
www.xeluadian.com.vn
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MỤC TIÊU- THE GOAL
1. Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm:
với mục tiêu trở thành nhà sản xuất hàng đầu về chế tạo cơ khí Đầu máy Toa xe của
ngành Đường sắt Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông
qua việc nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ….
To continuously improve technology, productivity and quality: aiming at becoming the
leading mechanical manufacturer of locomotives and railway carriages in Vietnam, we
always try our best to improve product quality by improving productivity and
technology.
2. Lấy khách hàng làm trọng tâm: Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An cam kết phấn đấu thỏa
mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Xe lửa Dĩ An lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục
đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết giao sản phẩm đúng chất lượng, số lượng và đúng
thời gian.
Customer Focus: DiAn Train Joint Stock Company is committed to satisfying all
customer needs. The trust of customers is Di An Train Company operation target. We
commit to deliver products on time at the right quality and quantity.
3. Luôn luôn năng động, sáng tạo: Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại và
phát triển Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An phải luôn năng động và sáng tạo. Trong công ty
chúng tôi tạo môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể phát
huy hết mọi khả năng. Ngoài công ty chúng tôi sử dụng những chính sách ứng biến linh
hoạt đối với những biến động của thị trường.
To be consistently dynamic and creative: In the fiercely competitive environment, we are
always dynamic and creative to survive and develop. We create a comfortable,
professional working environment for every employee to develop their full abilities. We
apply flexible policies to adapt to all market movements.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH – OUR VISION, MISSION
1. TẦM NHÌN – OUR VISION:
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về chế tạo cơ khí trong đó trọng tâm là đóng mới, sửa
chữa, nâng cấp cải tạo Đầu máy, toa xe các loại cung cấp cho ngành ĐSVN hướng tới mục
tiêu xuất khẩu thông qua các chiến lược phát triển bền vững dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt
lõi song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị cao
nhất cho cổ đông và người lao động.
Becoming a leading enterprise in mechanical engineering, focusing on new
manufacturing, repairing, upgrading and rehabilitating all types of locomotives and railway
carriages to supply to the Vietnam Railways aiming at export market based on sustainable
development strategies, core competitive advantages along with the community
development, environmental protection and bringing the highest value to shareholders and
employees.

www.xeluadian.com.vn
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2. SỨ MỆNH – OUR MISSION:
Cung cấp các sản phẩm tốt nhất gắn liền với thương hiệu Xe lửa Dĩ An, đảm bảo chất
lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã ngày càng đa dạng và phong phú, hiện đại, thân thiện với môi
trường đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của
ngành giao thông nói riêng và sự phát triển Việt Nam nói chung.
Providing the best products with Di An Train trademark with assured quality, reasonable
price, modern, environment-friendly, varied models to satisfying all customer needs thus
remarkably contributing to the development of the transport sector in particular and the
development of Vietnam in general.

www.xeluadian.com.vn
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT SYSTEM
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC- ORGANIZATIONAL CHART
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDERS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BOARD OF MANAGEMENT

INSPECTION DEPARTMENT

BAN GIÁM ĐỐC

BOARD OF DIRECTORS

PHÒNG KCS
M E C H A N I C A L TRAINS
WORKSHOP

MECHANICAL WORKSHOP
DI AN - KYOSAN VIỆT NAM

T E C H N I C A L AND ECHNOLOGY
DEPARTMENT

QC DEPARTMENT

PHÒNG TỔNG HỢP
ADMINISTRATION AND HR
DEPARTMENT

PHÒNG
MATERIAL PLANNING
DEPARTMENT

FINANCIAL ACCOUNTING
DEPARTMENT

TỔ CHỨC SẢN XUẤT
1. Thiết kế
Design
2. Lập kế hoạch sản xuất
Production planning
3. Chế tạo cơ khí và phụ tùng
Manufacture of mechanical products and parts
4. Chế tạo lắp ráp hoàn chỉnh
Complete assembly
5. Thử nghiệm
Testing
6. Giám định, nghiệm thu thành phẩm giao khách hàng
Final inspection and shipment

www.xeluadian.com.vn
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XƯỞNG SẢN XUẤT THÙNG BỆ TOA XE
BODY FRAME AND UNDERFRAME WORKSHOP

Bệ kéo phẳng tole thành toa xe
Underframe straight welding jig

Module vách thành toa xe
Carriage’s bulkhead module

Chế tạo mui toa xe
Manufacturing of shutter roof

Sàn cách âm, cách nhiệt toa xe
Soundproof and insulated floor

www.xeluadian.com.vn
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Bệ gá quay sản xuất bệ toa xe
Underframe rotary welding jig

Phun foam cách âm,cách nhiệt toa xe
Soundproofing and insulating spray

Lắp ráp vách composite toa xe
The composite bulkhead assembly

Thử dột toa xe
Water discharge test

www.xeluadian.com.vn
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XƯỞNG SẢN XUẤT GIÁ CHUYỂN HƯỚNG
BOGIE WORKSHOP
Xưởng Cơ khí Dĩ An - Kyosan Việt Nam được thành lập năm 2018, là xưởng liên
danh hợp tác với Công ty Kyosan Nhật Bản trong việc nghiên cứu, sản xuất các loại Giá
chuyển hướng hiện đại cho toa xe khách, toa xe hàng.
Di An - Kyosan Vietnam Mechanical Workshop established in 2018, a joint venture
cooperated with Kyosan Japan Co., Ltd to research and produce the modern bogies for
passenger coaches and freight wagons
Với đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản, các kỹ sư Công ty và các công nhân kỹ
thuật có tay nghề cao được đào tạo tại Nhật Bản, cùng với máy móc thiết bị hiện đại
được nhập khẩu như Máy gia công CNC 5 mặt, máy bào, máy tiện, máy hàn robot....,
tất cả các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng bởi chuyên gia Nhật bản, vì vậy
chất lượng sản phẩm luôn luôn đáp ứng yêu cầu khách hàng
With experts from Japan, engineers and skilled technicians trained in Japan and
imported modern machinery such as 5-sided CNC machining machine, lathes, robot
welding machines ..., all products are quality controlled by Japanese experts so the
quality of products always satisfying customer needs.

Máy gia công CNC 5 mặt
CNC 5-sided machining machine

www.xeluadian.com.vn

Máy phay
Milling machine
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Xưởng gia công giá chuyển
Bogie workshop

Bệ gá gia công xà cạnh
Bulkhead purlin rotary welding jig

Máy phay
Milling machine

Máy hàn Robot
Robot welding machine

Giá chuyển Lò xo không khí toa xe khách
Air-sprung bogie for coach

www.xeluadian.com.vn

Giá chuyển thép hàn toa xe hàng
Steel bogie for wagon

Giá chuyển GAK2 toa xe khách
GAK2 bogie for coach
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XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ TÙNG CƠ KHÍ
MECHANICAL WORKSHOP
Với đội ngũ là những người thợ có tay nghề cao, tâm huyết, yêu nghề, có kinh
nghiệm, máy móc thiết bị có độ chính xác cao, xưởng sản xuất cơ khí chuyên sản xuất
các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công việc đóng mới và sửa chữa đầu máy toa xe,
bên cạnh đó còn sản xuất các sản phẩm cơ khí cho các đơn vị ngoài ngành đặt hàng
gia công.
With a team of skilled, enthusiastic, experienced workers and high accuracy
machinery and equipment, the mechanical workshop specialized in manufacturing
mechanical products for manufacturing and repairing of locomotives and railway
carriages. In addition, the workshop also produces mechanical products for other units
out of railways.
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Nồi hãm màng đơn nguyên 8"
Brake cylinder 8"

Nồi hãm 14"
14’’ brake

Máy búa
Power hammer

Hộp trục GAK2
GAK2 Journal box

Máy tiện CNC
CNC lathing machine

Cối chuyển hướng
Center plate

www.xeluadian.com.vn
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XƯỞNG SẢN XUẤT CỬA SỔ TOA XE
WINDOW WORKSHOP

www.xeluadian.com.vn
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XƯỞNG GIA CÔNG TRỤC BÁNH XE – WHEEL WORKSHOP

Máy ép trục bánh - Wheel axle press machine

Máy hàn gờ bánh xe - Wheel flange welding machine

Máy tiện trục bánh xe - Wheel axle lathing machine

www.xeluadian.com.vn

18

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

KHÔI PHỤC SỬA CHỮA ĐẦU MÁY
REHABILITATION OF LOCOMOTIVES

www.xeluadian.com.vn
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MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU - MAIN PRODUCTS

GIÁ CHUYỂN HƯỚNG LÒ XO KHÔNG KHÍ
Khung giá kết cấu thép hàn, tốc độ kỹ thuật 100Km/h
khổ đường 1000mm, tải trọng trục 14 tấn/trục, vòng bi 5"x9", bánh xe đường kính Ø838mm, giảm
chấn không khí thẳng đứng, có van tiết lưu linh hoạt, giảm chấn thủy lực nằm ngang, nồi hãm đơn
nguyên màng 8inch, khe hở giữa đĩa hãm và má hãm từ 3 - 5mm; bán kính thông qua nhỏ nhất
R=97m (đường chính), R=75m đường nhánh)
AIR-SPRING BOGIES FOR COACH
Fabricated bogie frame, technical speed: 100Km/h, gauge: 1000mm, axle load: 14 tons/axle,
5" x 9" bearings, Wheel diameter Ø838mm, Air straight shock absorber, Flexible pressure
retaining valve , Hydraulic shock absorber, Brake cylinder 8", gap between brake disk and brakeface from 3 to 5mm; minium curve radius R = 97m (main line), R = 75m (branch line)

www.xeluadian.com.vn
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GIÁ CHUYỂN HƯỚNG XE HÀNG THÉP HÀN
Khung giá, xà nhún kết cấu thép hàn, tốc độ kỹ thuật 100Km/h
khổ đường 1000mm, tải trọng trục 14 tấn/trục, vòng bi 5"x9", bánh xe đường kính Ø780mm, khoảng
cách tâm hai cổ trục 1700mm, khoảng cách 2 bàn trượt 1120mm, kiểu hãm guốc, bội suất hãm 6;
bán kính thông qua nhỏ nhất R=97m (đường chính), R=75m đường nhánh)
STEEL BOGIES FOR WAGON
Frame and swing-bolster-type welded steel structure, technical speed: 100Km/h, gauge:
1000mm, axle load: 14 tons/axle, 5" x 9" bearings, Wheel diameter Ø780mm, distance from
the center of the two axes: 1700mm, distance between 2 brake stands: 1120mmm, , shoe
brake, braking capacity: 6; minimum curve radius R = 97m (main line), R = 75m (branch
line)

www.xeluadian.com.vn
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THIẾT BỊ VỆ SINH THEO CÔNG NGHỆ MICROPHOR
MICROPHOR WASTE TREATMENT TOILET SYSTEM

Thiết bị vệ sinh Microphor là thiết bị vệ sinh hiện đại,
hiện đang được sử dụng rộng rãi trên các toa xe của
ngành Đường sắt Việt Nam, thiết bị được Công ty
Microphor của Mỹ chuyển giao dây chuyền công nghệ,
cho phép sản xuất tại Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An.
Microphor waste treatment toilet system is a modern
waste treatment equipment which has been popularly
used in the coaches of Vietnam Railways. The
technology was transferred by Microphor Corporation
(USA) to be produced at Di An Train Joint Stock
Company

www.xeluadian.com.vn

22

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

TOA XE GIƯỜNG NẰM MỀMCUSHIONED BERTH SLEEPING CAR

TOA XE GIƯỜNG NẰM CỨNG
SEMI-CUSHIONED BERTH SLEEPING CAR

www.xeluadian.com.vn
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TOA XE GHẾ NGỒI A
CUSHIONED SEAT COACH

TOA XE HÀNG ĂN
DINING CAR

TOA XE CÔNG VỤ PHÁT ĐIỆN
SERVICE AND GENERATOR CAR
www.xeluadian.com.vn
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NỘI THẤT TOA XE KHÁCH- INTERIOR OF COACH

Phòng nhân viên- Staff room

Hành lang toa xe giường nằm- Corridor of the coach

Phòng ngủ khoang 4 giường- 4 berth compartment bedroom

Phòng Vip 2 giường-2 berth VIP compartment

Phòng rửa - Washroom

Phòng rửa - Washroom

Ghế ngồi mềm toa xe A - Soft seat of A coach

Khoang ăn xe Hàng cơm - Booth in the dining car

www.xeluadian.com.vn
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TOA XE HÀNG MỞ MUI
OPEN COVERED WAGON

TOA XE ĐÔNG LẠNH
REFRIGERATOR CAR

TOA XE CHỞ CONTAINER
CONTAINER CAR

TOA XE HÀNG H THÀNH CAO
GONDOLA CAR
www.xeluadian.com.vn
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XƯỞNG SỬA CHỮA TOA XE - CARRIAGE REPAIRING WORKSHOP

www.xeluadian.com.vn
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GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP - PROCESSING STEEL STRUCTURES

www.xeluadian.com.vn
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THIẾT BỊ ĐO KIỂM - MEASURING EQUIPMENT

Thước đo panme- Panme gauge

Máy đo độ cứng kim loại- Hardness test equipment

Thước đo gờ bánh xe- Wheel tread gauge

Đồng hồ đo độ cứng cao su - Rubber hardness measuring gauge

Dụng cụ siêu âm từ tính- Ultrasonic inspection equipment

Máy kiểm tra phẳng- Automatic level surveying equipment

Máy đo chiều dày kim loại- Metal thickness test equipment

Dụng cụ siêu âm khuyết tật kim loại- Ultrasonic flaw detector

www.xeluadian.com.vn
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
TYPICAL PROJECTS

www.xeluadian.com.vn

30

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

R

§¦êNG S¾T Hµ NéI
Laáy uy tín taïo nieàm tin

TECO CO., LTD
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