
 

GIÁ BÁN BUÔN  
VẬT TƯ ỨNG PHÓ TRÀN DẦU – HANKO VIỆT NAM 

 

1. Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất 30L 
(Spill Kit 30L) 
Hãng: HANKO Vietnam 
Model: CSK-30 
Khả năng thấm hút 45L 
Bao gồm: 
- Tấm thấm hóa chất: 10 tấm 
- Tấm thấm dầu đa năng: 10 tấm 
- Phao thấm dầu: 1 cái 
- Gối thấm dầu: 1 gói  
- bông thấm hóa chất: 1 gói 
- Kính bảo hộ: 2 cái 
- găng tay bảo hộ: 2 cái 
- Khẩu trang bảo hộ: 2 cái 
- Quần áo dùng 1 lần 2000pro: 2 bộ 
- Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ 
- Túi đựng chất thải: 1 cuộn 
- Thẻ hướng dẫn: 1 tờ 
- Túi đựng màu đỏ: 1 

1.800.000 
đ/bộ đóng túi 

màu đỏ 
 
 
 
 
 
 

2.150.000 
đ/bộ đóng 

thùng nhựa 
màu vàng 

 
 

 

 

2. Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất 45L 
(Spill Kit 45L) 
Hãng: HANKO Vietnam 
Model: CSK-45 
Khả năng thấm hút 60L 
Bao gồm: 
- Tấm thấm hóa chất: 15 tấm 
- Tấm thấm dầu đa năng: 15 tấm 
- Phao thấm dầu: 1 cái 
- Gối thấm dầu: 1 gói  
- bông thấm hóa chất: 1 gói 
- Kính bảo hộ: 2 cái 
- găng tay bảo hộ: 2 cái 
- Khẩu trang bảo hộ: 2 cái 
- Quần áo dùng 1 lần 2000pro: 2 bộ 
- Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ 
- Túi đựng chất thải: 1 cuộn 
- Thẻ hướng dẫn: 1 tờ 
- Túi đựng màu đỏ: 1 

1.950.000 
đ/bộ đóng túi 

màu đỏ 
 
 
 
 
 
 

2.450.000 
đ/bộ đóng 

thùng nhựa 
màu vàng 

 
 

 
 

 
 
 



3. Bộ ứng cứu nhanh dầu và hóa chất tràn vãi (Oil and 
chemical 120L) 
Model: CSK120L  
Hãng: HANKO Vietnam 
Khả năng thấm hút >260L 
- Tấm thấm dầu 25 tấm 
- Tấm thấm haa chất đa năng: 25 tấm 
- Phao thấm hóa chất: 2 cái 
- Bông gối thấm hóa chất:  2 cái 
- Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ 
- Túi đựng chất thải: 1 cuộn 
- Găng tay bảo hộ: 2 cái 
- Khẩu trang bảo hộ KN95: 2 cái 
- Quần áo dùng 1 lần 2000PRO: 2 bộ 
- Thẻ hướng dẫn: 1 tờ 
- Tem dán trên thùng chứa: 01 chiếc 
- Thùng chứa có bánh xe và nắp đậy: 1 chiếc 

3.300.000đ 
 
 

 
 
 
 

4. Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất 240 (Oil and 
Chemical Spill Kit 240L) 
Model: CSK240L 
Hãng: HANKO Vietnam 
Khả năng thấm hút 360L 
-Tấm thấm dầu: 40 tấm 
-Tấm thấm hóa chất đa năng: 40 tấm 
- Phao thấm dầu và hóa chất:  4 cái 
- Gối thấm hóa chất:  2 cái  
- Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ 
- Túi đựng chất thải: 2 cuộn  
- Thẻ hướng dẫn: 1 tờ 
- Khẩu trang bảo hộ KN95: 5 cái 
- Quần áo dùng 1 lần KT2000PRO: 5 bộ 
- Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 1 bộ 
- Tem dán trên thùng chứa: 01 chiếc 
- Thùng chứa có bánh xe và nắp: 1 chiếc 

4.300.000đ 
 

 

 
 

 

Giá không bao gồm VAT. Chưa bao gồm vận chuyển.  
 


