
Vì sự An toàn của Cộng đồng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật NDTC 



VỀ CÔNG TY
Chuyên môn của chúng tôi

Khẩu hiệu trên chính là kim chỉ nam dẫn dắt Công ty NDTC Fire & Security hành động để vươn đến mục tiêu 
trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm đặc chủng cũng như xúc tiến, phát triển và triển 
khai các dự án. Công ty cũng không ngừng nỗ lực, hoàn thiện các chiến lược kinh doanh, cung cấp đa dạng hơn 
nữa các sản phẩm, thiết bị chuyên dụng, từng bước trở thành đơn vị đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách 
hàng tại thị trường Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp, chúng tôi luôn nỗ lực để làm hài lòng 
khách hàng bằng dịch vụ tốt nhất, cả trong và sau bán hàng. 

Nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các hãng sản xuất, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi 
sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề từ đơn giản đến chuyên sâu nhất mà khách hàng phải đối mặt. Đội ngũ chuyên gia 
của chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp cận và giải quyết vấn đề của Quý khách hàng trong vòng 24 đến 48 giờ từ 
khi chúng tôi nhận được thông tin.

Tới nay, Công ty NDTC Fire & Security tự hào là một trong những nhà thầu và nhà 
cung cấp chính các thiết bị, phương tiện và công nghệ cho lực lượng Phòng cháy Chữa 
cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng như lực lượng Công an và Quân đội Việt Nam.

“Sản phẩm tốt kèm theo dịch vụ hoàn hảo. Lòng tin lớn đi liền với Trách nhiệm lớn”
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Công ty NDTC Fire & Security là Công ty con thuộc nhóm các Công ty NDTC, hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh và phân phối các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, và an ninh quốc phòng. Với hơn 20 
năm kinh nghiệm trong ngành, Công ty đã triển khai nhiều dự án, bao gồm các dự án giữa chính phủ với chính 
phủ và các dự án đấu thầu, mua sắm công cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, 
lực lượng Công an và Quân đội.    



Sứ mệnh của chúng tôi

Triết lý kinh doanh

Là đối tác và nhà phân phối độc quyền của các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới đến từ các quốc gia G7 và các 
nước Châu Âu, đồng thời được điều hành bởi đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, cùng với các chuyên gia kinh 
doanh và phát triển dự án, chúng tôi nhận thấy trọng trách của mình trong việc đáp ứng yêu cầu và cung cấp 
dịch vụ chất lượng tốt nhất cho các nhà sản xuất trong việc phát triển thị trường tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ với lực lượng 
Phòng cháy Chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và An ninh Quốc phòng 
Việt Nam trong nhiều năm qua, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn 
và nguy hiểm mà các chiến sĩ phải đối mặt khi làm nhiệm vụ. Do đó, 
chúng tôi luôn nỗ lực để mang công nghệ, phương tiện và các thiết bị 
tân tiến, an toàn và hiệu quả nhất từ những thương hiệu hàng đầu thế 
giới tới khách hàng Việt Nam. Công ty NDTC Fire & Security không 
chỉ quan tâm đến an toàn của những chiến sĩ trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ, mà còn mong muốn bảo vệ cộng đồng khỏi những mối 
nguy hiểm tiềm tàng, như lời khẳng định rõ ràng trong slogan của 
chúng tôi: “Vì sự An toàn của Cộng đồng”.

Cùng với mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng, sự thấu hiểu hoạt động kinh doanh trong nước và hệ thống vận 
hành chuyên nghiệp, chúng tôi đã gây dựng nên thương hiệu NDTC Fire & Security như là minh chứng cho niềm 
tin, sự hợp tác lâu dài với triết lý cộng đồng được đề cao xuyên suốt:

“Chúng tôi luôn ưu tiên hành động vì chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, vì sự an toàn và an 
ninh của cộng đồng”
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LS. Nguyễn Đỗ Tùng Cương
Chủ tịch NDTC. Companies



MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC
Các đối tác quốc tế

Hệ thống đại lý

Trong hơn hai thập kỷ qua, Công ty NDTC Fire & Security đã thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các 
khách hàng và đơn vị sử dụng trong nước. Chúng tôi luôn đăt mục tiêu không chỉ đơn thuần cung cấp đến họ 
những sản phẩm, mà còn cung cấp các gói giải pháp toàn diện nhằm đơn giản hóa và đạt hiệu quả tối ưu với 
các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình vận hành mỗi ngày. Khách hàng chính của Công ty NDTC Fire & 
Security là các lực lượng Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lực lượng Công an và Quân đội trực thuộc 
Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng; các lực lượng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến từ khắp các tỉnh 
thành, các quân khu và từ các khu công nghiệp, cảng hàng không và các đơn vị dân sự.

Hệ thống khách hàng

NDTC Fire & Security đã và đang phát triển, sở hữu mạng lưới phân phối và đại lý phân bố tại nhiều tỉnh, thành 
phố trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi không ngừng mở rộng hơn nữa mạng lưới này, đồng thời tiến 
tới thiết lập quan hệ hợp tác với các hãng sản xuất tiềm năng trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn 
Cứu hộ cũng như An ninh Quốc phòng. Đặt mục tiêu hợp tác lâu dài và hiệu quả, NDTC Fire & Security đã trở 
thành nhà phân phối ủy quyền độc quyền tại thị trường Việt Nam của nhiều hãng sản xuất thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an ninh quốc phòng trên thế giới, nhờ đó chúng tôi dễ dàng triển khai các hoạt 
động marketing, phát triển kinh doanh cũng như xúc tiến dự án.      



DANH MỤC SẢN PHẨM

Thị trường sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã hình thành và phát triển 
tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Mặc dù vậy, trong bối cảnh thị trường mở hiện nay, bên cạnh việc liên tục 
phát minh ra sản phẩm mới với mục tiêu  hỗ trợ  đơn vị sử dụng đơn giản hóa nghiệp vụ, các hãng sản xuất vẫn 
phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đưa sản phẩm tới thị trường Việt Nam. Đó là lý do mà Công ty NDTC 
Fire & Security đồng hành với các đối tác trong công cuộc mở rộng thị trường và đưa các sản phẩm PCCC và 
CNCH hiện đại, có công nghệ tân tiến nhất đến với khách hàng Việt Nam.

1. Lĩnh vực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ



Sản phẩm xe chữa cháy đô thị và công nghiệp mà NDTC Fire & Security đại diện và phân phối phù hợp cho 
nhiều mục đích và yêu cầu chữa cháy khác nhau, với 4 dòng xe nổi bật: 

Xe chữa cháy đô thị và công nghiệp

Xe chữa cháy sân bay

Các loại xe chữa cháy chuyên dụng khác

Trong đó, dòng xe chữa cháy Công nghệ Tiên tiến và dòng xe chữa cháy nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt phù 
hợp với công tác chữa cháy và cứu hộ trong khu vực thành thị, trong khi dòng xe chữa cháy có Hệ thống thân 
xe tùy chỉnh phát huy hiệu quả cao khi sử dụng tại các nhà máy công nghiệp. Xe chữa cháy sẽ được thiết kế tùy 
chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Ngày nay, sân bay dân sự và quân sự đều đang phải đối mặt với nhiều 
rủi ro cháy nổ, việc xây dựng và chuẩn bị trước các phương án đối 
phó là vô cùng cần thiết. Khi tai nạn bất ngờ xảy đến, tốc độ phản 
ứng chính là chìa khóa của cuộc chiến sống còn này. Thấu hiểu được 
điều đó, Công ty NDTC Fire & Security luôn nỗ lực tìm kiếm và cung 
cấp các phương tiện hiện đại, với công nghệ tiên tiến, để chúng trở 
thành trợ thủ đắc lực cho những người lính chữa cháy khi thực thi 
nhiệm vụ. 

Không chỉ cung cấp các dòng xe chữa cháy đô thị, xe chữa cháy công 
nghiệp và xe chữa cháy sân bay, chúng tôi còn cung cấp tới quý khách 
hàng những dòng xe chữa cháy  khác như:

Xe chữa cháy sân bay của chúng tôi không chỉ tạo ra sự khác biệt về tốc độ, mà còn đem lại sự tiện dụng, an 
toàn và hiệu quả cao. Công ty NDTC Fire & Security phân phối 2 model chính:  PANTHER (được sản xuất trên 
nền xe đặc biệt của chính hãng Rosenbauer) và BUFFALO (được sản xuất dựa trên dòng xe chữa cháy có Hệ 
thống thân xe tùy chỉnh).

Dòng xe chữa cháy Công nghệ Tiên tiến 
Dòng xe chữa cháy nhỏ gọn 

Xe chữa cháy rừng
Xe chữa cháy đường hầm

Xe chỉ huy chữa cháy
Quạt thổi khói cỡ lớn đặt trên xe XL63S

Dòng xe chữa cháy Công nghệ Hiệu quả 
Dòng xe chữa cháy có Hệ thống thân xe tùy chỉnh

CÁC SẢN PHẨM CHỮA CHÁY
Phương tiện chữa cháy

Là nhà phân phối và đại diện độc quyền tại Việt Nam của Rosenbauer - nhà sản xuất hàng đầu thế giới về 
phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công ty NDTC Fire & Security đã phân phối đa dạng các sản phẩm 
mang thương hiệu Rosenbauer như xe cứu hỏa cho khu vực công nghiệp và đô thị, xe chữa cháy sân bay, xe 
thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xe cứu hộ, thuyền và máy bay chữa cháy tại thị trường Việt Nam.

Xe chữa cháy vượt địa hình QUAD
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Hệ thống chữa cháy bằng bọt khí nén CAFS 

Hệ thống CAFS mà chúng tôi cung cấp có lưu 
lượng bọt lên tới 64,000l/phút, với 4 model sau:

Thiết bị bảo vệ cá nhân

Chúng tôi cung cấp đầy đủ và hoàn chỉnh các thiết 
bị bảo vệ cá nhân, từ mũ bảo hiểm, quần áo, găng 
tay và ủng bảo hộ. Người dùng không những cảm 
nhận được sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm, mà 
còn hoàn toàn yên tâm về tính an toàn tuyệt đối. 

Súng phun chữa cháy

Nhờ công nghệ hiện đại, súng phun chữa cháy vừa 
đạt công suất chữa cháy cao, vừa tạo ra các luồng 
phun đa dạng như phun thẳng, phun chùm hay tạo 
màn chắn, góp phần xử lý trong các tình huống 
chữa cháy khác nhau. 

Quạt thổi khói công suất lớn
Quạt thổi khói công suất lớn giúp lính cứu hỏa có tầm 
nhìn tốt hơn, cùng điều kiện an toàn hơn trong khi 
thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật với các tính năng công 
suất cao, thiết kế tiện dụng và tích hợp nhiều tính 
năng, sản phẩm quạt thổi khói của chúng tôi hứa hẹn 
trở thành một trợ thủ đắc lực cho những người lính 
chữa cháy trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cột đèn chiếu rọi

Chúng tôi phân phối các loại cột đèn chiếu rọi gọn 
nhẹ, hiệu suất cao, đa chức năng và có thể sạc để sử 
dụng trong thời gian dài.

Bơm chữa cháy di động

Sản phẩm của chúng tôi sở hữu những tính năng 
vượt trội nhất như: dễ dàng cầm nắm, gọn nhẹ, vận 
hành đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kinh 
ngạc.

CAFS mobile nhỏ gọn và linh động có thể dễ dàng lắp đặt 
trên xe chữa cháy hoặc xe máy
Conti CAFS mạnh mẽ
Flash CAFS chuyên dùng cho xe chữa cháy sân bay
Sky CAFS chuyên dùng chữa cháy ở các tòa nhà cao tầng

Hệ thống và thiết bị chữa cháy
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Là nhà phân phối và đại diện độc quyền tại Việt Nam của Rosenbauer và một số thương hiệu nổi tiếng thế giới 
khác, hiện nay, chúng tôi đã và đang cung cấp toàn diện các thiết bị trong lĩnh vực Phòng cháy Chữa cháy và Cứu 
nạn Cứu hộ, bao gồm hệ thống chữa cháy bằng bọt khí nén CAFS, thiết bị bảo vệ cá nhân PPE, súng phun chữa 
cháy, bơm chữa cháy, quạt thổi khói và thiết bị chiếu sáng…   



Nhiều năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng phương tiện lưu thông 
ở Việt Nam tăng lên đáng kể. Do đó, tình hình kiểm soát giao 
thông ở Việt Nam càng trở nên khó dự báo và đầy thách 
thức. Tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm xảy ra không chỉ 
ở thành thị mà cả ở khu vực nông thôn. Trong vai trò là nhà 
cung cấp các giải pháp toàn diện và ưu việt, chúng tôi xin giới 
thiệu tới quý khách hàng các dòng xe cứu hộ có trang bị cần 
cẩu – loại phương tiện được coi như người bạn đồng hành 
không thể thiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các 
lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Chúng tôi cung cấp các phương tiện cứu hộ chuyên dụng 
thích hợp với nhiều tình huống cứu hộ khẩn cấp khác nhau, 
dù là cứu hộ trên cao, cứu hộ trong rừng hay trong môi 
trường hóa chất độc hại. Xe cứu hộ chuyên dụng mà chúng 
tôi cung cấp có thể được sản xuất tùy chỉnh theo yêu cầu. 

Một số xe cứu hộ chuyên dụng khác, bao gồm:

Xe cứu hộ có cần cẩu

Do vậy, chúng tôi phân phối hai loại xe thang với tiêu chuẩn 
cao nhất về sự thuận tiện và độ tin cậy. Chiều cao hoạt động 
của những chiếc xe thang này từ 20 mét đến 64 mét đối với 
xe thang trượt, và cao hơn 32 mét đến 90 mét đối với xe 
thang thủy lực.

LĨNH VỰC CỨU NẠN CỨU HỘ
Phương tiện cứu nạn cứu hộ

Xe tẩy rửa và phòng chống hóa chất độc hại
Xe cứu hộ hai đầu
Xe cứu hộ tời kéo
Xe cứu hộ trong hầm mỏ

Sự đa dạng trong tình huống khẩn cấp yêu cầu phương pháp giải quyết khác nhau. Do đó, không có phương án 
nào được coi là hoàn hảo để tạo ra một chiếc xe cứu hộ chuyên dụng. Với mỗi tình huống thực tế, phương tiện 
cứu hộ cần được thiết kế tùy chỉnh để trở nên phù hợp nhất.

Xe cứu hộ chuyên dụng khác

Xe thang 
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Các cuộc giải cứu người bị nạn khỏi đám cháy luôn tiềm ẩn 
những hiểm nguy, khi mà lằn ranh sinh tử thật mong manh. 
Lúc này, khả năng thành công phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ, 
sự chính xác và mức độ thuận tiện trong việc vận hành 
phương tiện của các lực lượng chữa cháy và cứu hộ.   



NDTC Fire & Security đã xây dựng danh mục thiết 
bị cứu hộ thiết yếu trong công tác cứu hộ trên cao, 
bao gồm: 

Với NDTC Fire & Security, chúng tôi xem trọng chất lượng hơn bất kỳ yếu tố nào khác. An toàn, hiệu quả và 
sự bền bỉ là những tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Do đó, chúng tôi thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống tiêu 
chuẩn về sản phẩm mà chúng tôi đã, đang và sẽ phân phối trên thị trường. Chúng tôi chú trọng hợp tác với các 
hãng sản xuất uy tín trên thế giới, nhằm mang các sản phẩm công nghệ hiện đại nhất đến khách hàng. Các sản 
phẩm đó bao gồm các thiết bị cứu hộ trên cao, thiết bị cứu hộ trên mặt đất và thiết bị cứu hộ dưới nước.

Thiết bị cứu hộ

Dây lưng và đai an toàn
Mỏ neo
Giá ba chân
Ròng rọc
Đệm nhảy cứu hộ

Thiết bị cứu hộ trên cao

Các sản phẩm cứu hộ dưới nước bao gồm:
Bộ đồ lặn
Thiết bị lặn: Mũ, dao, găng tay, giày, chân vịt…
Thiết bị nổi cá nhân
Dây thừng và túi dây thừng dùng để cứu hộ 
trên sông 
Thiết bị cứu hộ thủy lực dưới nước.

Thiết bị cứu hộ dưới nước

Các sản phẩm cứu hộ trên mặt đất bao gồm:
Thiết bị cứu hộ thủy lực và hoạt động bằng 
ắc quy
Túi khí nâng cứu hộ
Cột chống
Máy dò tìm nạn nhân
Thiết bị phòng chống hóa chất độc hại
Công cụ phá dỡ
Que hàn cắt kim loại chuyên dụng, nhỏ gọn

Thiết bị cứu hộ trên mặt đất

9Vì sự An toàn của Cộng đồng



Hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, ngay cả khu vực quanh nguồn 
nước như ven bờ biển và trên tàu thuyền. Để giải quyết vấn đề này, 
Công ty NDTC Fire & Security phân phối các loại tàu chữa cháy,     
xuất xứ từ các quốc gia G7 có lắp đặt lăng phun và bơm chữa cháy 
chất lượng cao. Tàu chữa cháy của chúng tôi có độ dài phổ biến từ 
10 đến 30 mét.

Tàu chữa cháy và cứu hộ

Tiếp cận hiện trường hỏa hoạn là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt 
là cháy rừng và hỏa hoạn ở các tòa nhà cao tầng. Trong nhiều 
trường hợp, lính chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường bằng giải 
pháp thông thường. Thế nhưng, với NDTC Fire & Security , để biến 
điều không thể thành có thể, chúng tôi đã nghiên cứu và cung cấp 
phương tiện trực thăng cứu hộ và chữa cháy từ các thương hiệu nổi 
tiếng thế giới tới quý khách hàng tại Việt Nam.

Dòng trực thăng mà công ty NDTC Fire & Security đang phân phối 
nổi bật với tính năng linh hoạt và sở hữu công suất cao. Dòng sản 
phẩm này chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho lực lượng chữa 
cháy, dù hỏa hoạn xảy ra trong rừng hay trên tòa nhà cao tầng.

Trực thăng chữa cháy và cứu hộ

Công nghệ chữa cháy và cứu hộ phát triển từng ngày với nhiều ưu 
điểm hơn, thuận tiện hơn và chú trọng hơn tới sự an toàn của người 
sử dụng. Nhiều năm trở lại đây, nhu cầu về thiết bị chữa cháy của 
các lực lượng chuyên môn tại Việt Nam có xu hướng chuyển từ các 
thiết bị thông thường sang các thiết bị công nghệ hiện đại, để hỗ trợ 
đội ngũ cứu hỏa triển khai công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và an 
toàn hơn. Đây là lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách 
hàng sản phẩm Robot chữa cháy - sản phẩm có thể thay thế con 
người thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhờ hệ thống điều khiển 
từ xa. 

Robot chữa cháy và cứu hộ

Tàu, thuyền, máy bay và robot chữa cháy và cứu hộ
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DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm và chọn lọc thiết bị an ninh quốc phòng phù hợp chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả 
với các chuyên gia trong ngành. Thấu hiểu những khó khăn trên, chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu và mang lại 
những sản phẩm tốt nhất, góp phần tạo ra điều kiện làm việc an toàn hơn cho những người lính trong ngành.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm và chọn lựa các đơn vị cung 
cấp có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam. Không chỉ kết nối chuyên gia với các chuyên gia, mục 
tiêu quan trọng mà chúng tôi luôn hướng tới là sự an toàn của người sử dụng. Là nhà phân phối các sản phẩm 
an ninh quốc phòng cao cấp, chúng tôi hợp tác với các thương hiệu sản xuất uy tín hàng đầu thế giới để cung 
cấp các phương tiện và thiết bị chuyên dụng, không chỉ hỗ trợ đắc lực trong thực thi nhiệm vụ mà còn bảo 
vệ người dùng khỏi hiểm nguy.

2. Lĩnh vực An ninh và Quốc phòng



Tàu, thuyền, trực thăng và máy bay An ninh Quốc phòng

Tàu tuần tra và giám sát biển

Nhiệm vụ an ninh quốc phòng luôn phải đối mặt với 
vô vàn hiểm nguy; do đó, yêu cầu các giải pháp thực 
tế, kịp thời và cung cấp thông tin nhanh chóng, chính 
xác và đáng tin cậy. Nhiều hãng sản xuất máy bay 
không người lái UAV hiện đã phát triển các nền tảng 
cung cấp các công cụ chuyên nghiệp, nhằm thu thập 
dữ liệu không giới hạn từ trên không, đồng thời cung 
cấp tầm nhìn thực tế về các mối đe dọa an ninh và tình 

Máy bay không người lái UAV

Chúng tôi lựa chọn phân phối dòng trực thăng tuần 
tra dựa trên các tiêu chí khắt khe về thiết kế tinh gọn, 
tốc độ di chuyển, tốc độ xử lý nhanh và đa chức 
năng. Công ty NDTC Fire & Security đảm bảo luôn 
cung cấp cho khách hàng các loại máy bay cũng như 
trực thăng tân tiến nhất với khả năng thực thi đa 
nhiệm vụ: tuần tra, giám sát và thực hiện các hoạt 
động cứu hộ.

Trực thăng và máy bay tuần tra, giám sát
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khẩn cấp cho các nhân viên an ninh. Do đó, chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp có nền tảng tự động hóa, 
với khả năng tự động triển khai và điều khiển UAV, cũng như cung cấp được dữ liệu thực tế trên không đáng tin 
cậy, dựa theo lịch trình và nhu cầu cùng khả năng phân tích và xử lý cao.

Nằm ở khu vực Đông Nam Á với đường bờ biển dài 
khoảng 3,260 km, nhu cầu về tàu thuyền phục vụ mục 
đích cứu hộ, tuần tra và giám sát của Việt Nam là rất 
lớn. Nắm bắt cơ hội này, chúng tôi nỗ lực hợp tác với 
các thương hiệu sản xuất lớn, có khả năng đáp ứng 
nhanh và chính xác các nhu cầu luôn thay đổi của thị 
trường Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đã sở hữu danh 
mục sản phẩm khá đa dạng, tập trung vào các loại tàu 
có độ dài từ 10 đến 30 mét.      



Nguy hiểm có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức và 
cách thức nào. Do đó, Công ty NDTC Fire & 
Security tìm kiếm và cung cấp những trang thiết bị 
tốt nhất cho khách hàng, để sẵn sàng đối mặt với 
mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã và 
đang phân phối sản phẩm xe bọc thép có khả năng 
chống đạn cao như BR6 và BR7, đạt tiêu chuẩn 
CEN BR 1063. Sản phẩm của chúng tôi đặc biệt 
phù hợp với các mục đích tuần tra và chuyên chở 
quân sự. 

Do nhu cầu đảm bảo an toàn ngày càng tăng lên ở 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chúng tôi đồng thời 
cung cấp các phương tiện chuyên dụng thích hợp 
với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như xe chở 
tiền hay xe chở yếu nhân.

Xe bọc thép

Phương tiện An ninh Quốc phòng
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Các phương tiện chuyên dụng khác

 “Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những mối nguy tiềm tàng” là thông điệp mà chúng tôi không chỉ ghi nhớ mà còn 
muốn truyền đạt với tất cả quý khách hàng, những cán bộ trong lực lượng vũ trang, lực lượng thực thi pháp luật 
và các lực lượng đặc biệt khác. Hợp tác với những hãng sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực phương tiện quân sự, 
chúng tôi mang tới Quý khách hàng các sản phẩm chuyên dụng như: xe xử lý thảm họa hạt nhân hay sự cố 
phóng xạ, xe chỉ huy quân đội, xe rà phá bom mìn và xe cứu thương. Chắc chắn rằng, những chiến sĩ thực thi 
nhiệm vụ sẽ được trang bị những công cụ hữu ích nhất, cùng với kiến thức thực tế để hoàn thành xuất sắc công 
việc trong mọi tình huống có thể xảy ra. 
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Chúng tôi phân phối hệ thống soi chiếu sử dụng 
cho mục đích điều tra phương tiện và cá nhân, 
cùng với một số hệ thống khác ứng dụng trong 
công tác điều tra ma túy và giám sát sân bay v.v…

Với hơn 20 năm thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác thân thiết với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, chúng 
tôi thấu hiểu và nắm bắt được nhu cầu thực tế của khách hàng. Nhằm hỗ trợ tốt hơn các lực lượng chuyên môn 
hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng nhất có thể, chúng tôi mang đến cho khách hàng các thiết bị với công 
nghệ tiên tiến, tập trung vào hệ thống soi chiếu, áo chống đạn và thiết bị quan sát ban đêm.

Các loại áo chống đạn chất lượng cao, có khả năng 
chống đạn mức độ II theo tiêu chuẩn NIJ đều nằm 
trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Hệ thống và thiết bị An ninh Quốc phòng

Hệ thống soi chiếu

Chúng tôi phân phối sản phẩm ống nhòm đơn và 
ống nhòm đôi ban đêm, sử dụng các ống intensifier 
Gen 2 và Gen 3, với các phụ kiện thay thế luôn có 
sẵn. 

Thiết bị quan sát ban đêm

Áo chống đạn
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