BẢN THUẬT NGỮ TÊN CÁC LOẠI Ô TÔ THỐNG NHẤT SỬ DỤNG TRONG NGÀNH ĐĂNG KIỂM
(kèm theo Quyết định số 270 /ĐK ngày 01/8/2007 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam )
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Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô
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Mô tả

Hình minh hoạ
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2
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4
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1

Ô TÔ CHỞ NGƯỜI

1.1

Ôtô con

Passenger car

1.1.1

Ô tô con

Saloon/ Sedan

1.1.2

Ô tô con

Convertible saloon

1.1.3

Ô tô con

Pullmansaloon, Pullman sedan,
Executive limousine

1.1.4

Ô tô con

Station wagon

1.1.5

Ô tô con

Coupe

Ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chở người, hành lý
mang theo và/hoặc hàng hóa, có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người
lái không nhiều hơn 9. Ô tô con cũng có thể kéo theo một rơ moóc.
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1.1.6

Ô tô con

Convertible, Open tourer, Roadster,
Spider

1.1.7

Ô tô con

Multipurpose pasenger car

1.1.8

Ô tô con

Forwardcontrol passenger car

1.1.9

Ô tô con (tập lái)

Được trang bị cơ cấu phanh phụ.

1.1.10

Ô tô con (sát hạch lái xe)

Được trang bị hệ thống phục vụ công tác sát hạch lái xe.

1.1.11

Ô tô con (PICKUP)

Ô tô chở người có đặc điểm khác với ô tô Pickup chở hàng ca bin
kép nêu tại mục 2.2.10 của bảng thuật ngữ này.
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Tiếng Anh
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Hình minh hoạ
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1.2

Ôtô khách

Bus, Coach, Minibus

Ô tô có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang
theo, có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái từ 10 trở lên. Ô tô
khách có thể có 1 hoặc 2 tầng và cũng có thể kéo theo rơ moóc.

1.2.1

Ô tô khách

Minibus

Ô tô khách một tầng, có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái
không lớn hơn 17.

Urban bus, Citybus

Ô tô khách được thiết kế và trang bị để dùng trong thành phố và
ngoại ô; loại ô tô này có các ghế ngồi và chỗ đứng cho hành khách;
cho phép hành khách di chuyển phù hợp với việc đỗ xe thường
xuyên.

Interurban coach

Ô tô khách được thiết kế và trang bị cho vận tải liên tỉnh. Loại xe
này không bố trí chỗ riêng cho hành khách đứng; tuy nhiên, hành
khách đi những quãng đường ngắn có thể đứng ở lối đi dọc giữa các
hàng ghế.

Long distance coach

Ô tô khách được thiết kế và trang bị cho vận tải đường dài; loại xe
này đảm bảo tính tiện nghi cho hành khách ngồi và không chở hành
khách đứng.

Articulated bus

Ô tô khách có hai khoang chở khách nối với nhau bằng khớp mềm,
chủ yếu để chở khách trong thành phố.

1.2.2

1.2.3

1.2.5

Ô tô khách (thành phố)

Ô tô khách

Ô tô khách (nối toa)
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Trolley bus

Nguồn điện sử dụng là điện từ đường dây dẫn điện được dành riêng
cho ô tô

1.2.6

Ô tô khách (chạy điện dây dẫn)

1.2.7

Ô tô khách (chạy điện ắc quy)

1.2.8

Ô tô khách (hai tầng)

1.2.9

Ô tô khách (có giường nằm)

1.3

Ô tô chở người chuyên dùng

1.3.1

Ô tô khách (tập lái)

Được trang bị cơ cấu phanh phụ.

1.3.2

Ô tô khách (sát hạch lái xe)

Được trang bị hệ thống phục vụ công tác sát hạch lái xe.

1.3.3

Ô tô cứu thương

Ambulance

Ô tô chở người chuyên dùng có kết cấu và trang bị để cấp cứu bệnh
nhân.

1.3.4

Ô tô chở học sinh

School bus

Được thiết kế chở học sinh , trẻ em.

Nguồn điện sử dụng là ắcquy lắp trên xe.

Double deck

Ô tô khách có hai tầng, có bố trí chỗ cho khách trên cả hai tầng
nhưng không có chỗ cho khách đứng trên tầng hai.

Ô tô khách có bố trí giường nằm.
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Hình minh hoạ
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1.3.5

Ôtô chở người tàn tật

Được thiết kế chủ yếu chở người tàn tật.

1.3.6

Ô tô chở người trong sân bay

Chỉ sử dụng để chở hành khách trong sân bay.

1.3.7

Ô tô chở công nhân mỏ

Ô tô sử dụng để chở công nhân làm việc trong khu vực mỏ.

1.3.8

Ô tô cứu hộ mỏ

Được trang bị thiết bị cứu hộ mỏ.

1.3.9

Ô tô tang lễ

- Có kết cấu và trang bị để phục vụ tang lễ.
- Xe cơ sở có thể là ô tô tải hoặc ô tô khách.

2

Ô TÔ CHỞ HÀNG

Commercial vehicle

2.1

Ô tô tải thông dụng

Motor vehicle for the transport of
goods, Commercial vehicle

2.1.1

Ô tô tải

Cargo truck, Opened truck

Ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chở hàng.
Ô tô chở hàng cũng có thể kéo theo một rơ moóc.

Được trang bị thùng hàng dạng hở
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Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ
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5

Truck with canvas

Thùng hàng có mui cứng (làm bằng vật liệu cứng) hoặc mui mềm
(làm bằng vật liệu mềm ).

2.1.2

Ô tô tải (có mui)

2.1.3

Ô tô tải (có mui, hai tầng)

2.1.4

Ôtô tải (thùng kín)

2.1.5

Ôtô tải (thùng kín, hai tầng)

2.2

Ô tô tải loại khác

2.2.1

Ô tô tải (có thiết bị nâng hạ hàng)

Truck with lifting device

Ôtô chở hàng có lắp thiết bị để nâng, hạ hàng.

2.2.2

Ô tô tải (có cần cẩu)

Truck with crane, Crane truck

Như 2.1.1 và có lắp cần cẩu để xếp, dỡ hàng.

2.2.3

Ô tô tải (có cần cẩu-nâng người làm
việc trên cao)

Như 2.1.2 nhưng thùng hàng có hai t ầng để xếp hàng hóa.

Box body truck, Wing body truck

Thùng hàng kiểu hộp kín (kiểu container). Thành phía sau và/hoặc
thành bên của thùng hàng có thể mở được hoặc có bố trí cửa để xếp,
dỡ hàng.

Như 2.1.4 và thùng hàng có hai tầng để chở hàng hóa.

Như 2.2.2 và có thêm cơ cấu để nâng người lên làm việc trên cao.
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Ô tô tải (tự đổ )

2.2.5

Ô tô tải (tự đổ, có gầu ngoạm)

Như 2.2.4 và được trang bị gầu ngoạm.

2.2.6

Ô tô tải (tự đổ, có cần cẩu)

Như 2.2.4 và có lắp cần cẩu để xếp dỡ hàng.

2.2.7

Ôtô tải bảo ôn

Insulated truck, Insulated van

Như 2.1.4 và thùng hàng có lớp vật liệu cách nhiệt;
Có thể có thiết bị để xếp, dỡ hàng.

2.2.8

Ô tô tải (đông lạnh)

Refrigeration truck, Refrigeration van,
Cooling truck, Cooling van

Như 2.2.7 và có thiết bị làm lạnh.

Pickup with single cab

Ôtô chở hàng có:
- Khoang chở hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có
thể liền hoặc không liền thân với cabin,có bố trí cửa để xếp, dỡ
hàng.
- Trong cabin có bố trí một hàng ghế.

2.2.9

Ô tô tải (PICKUP ca bin đơn)

Dumper, Tipper

Ôtô chở hàng có thùng hàng được liên kết với khung xe thông qua
các khớp quay, các khoá hãm và cơ cấu nâng hạ thùng;có khả năng
tự đổ hàng.

2.2.4
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2.2.10

Ô tô tải (PICKUP ca bin kép)

Ôtô chở hàng có:
- Khoang chở hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có
thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ
hàng.
Pickup with double cab,Xtra cab truck,
- Trong cabin có bố trí hai hàng ghế.
Xtra cab Pickup
- Có diện tích hữu ích của sàn khoang chở hàng (Fh) không nhỏ hơn
1m2 (xác định như phụ lục A);
- Có khối lượng chuyên chở (bao gồm cả người và hàng hoá ) từ
950 kg trở lên.
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Thuật ngữ
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Mô tả
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Van, Cargo van, Delivery van, Van
type Truck

Ôtô chở hàng có:
- Khoang chở hàng dạng kín và liền với cabin, có bố trí cửa để xếp,
dỡ hàng;
- Có lắp đặt vách ngăn cố định giữa khoang chở hàng và cabin;
- Có diện tích hữu ích của sàn khoang chở hàng (Fh) không nhỏ hơn
1m2 và lớn hơn diện tích hữu ích của sàn khoang chở người (Fng)
(xác định như phụ lục B);
- Có tỷ lệ giữa khối lượng hàng hoá cho phép chở (mh) với tổng
khối lượng của số người cho phép chở không kể người lái (mng)
lớn hơn 2;
Cụ thể là: mh/mng > 2
Ở đây khối lượng tính cho một người, kể cả hành lý mang theo,
được xác định theo quy định của nhà sản xuất. Trường hợp không
có quy định của nhà sản xuất thì lấy bằng 60 kg;
- Đối với ô tô có hai hàng ghế thì khối lượng chuyên chở (bao gồm
cả người và hàng hoá ) từ 950 kg trở lên.

2.2.11

Ôtô tải VAN

2.2.12

Ô tô tải (tập lái)

Được trang bị cơ cấu phanh phụ.

2.2.13

Ô tô tải (sát hạch lái xe)

Được trang bị hệ thống phục vụ công tác sát hạch lái xe.
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Tank truck, Tanker

- Có lắp xi téc để chở chất lỏng như nước, sữa, dầu ăn..;
- Có thể được lắp thiết bị để nạp và xả chất lỏng.

2.2.14

Ô tô xi téc

2.2.15

Ô tô xi téc (chở hóa chất)

Như 2.2.14 và chỉ dùng để chở hóa chất.

2.2.16

Ô tô xi téc (chở nhiên liệu)

Như 2.2.14 và chỉ dùng để chở nhiên liệu như xăng, dầu hỏa, dầu
diesel. Có trang thiết bị an toàn, chống cháy nổ; có ký hiệu phòng
chống cháy nổ.

2.2.17

Ô tô xi téc (chở khí hóa lỏng)

Như 2.2.14 và chỉ dùng để chở khí hóa lỏng như LPG, CO2. Có
trang thiết bị an toàn, chống cháy nổ; có ký hiệu phòng chống cháy
nổ.

2.2.18

Ôtô xi téc (chở nhựa đường nóng
lỏng)

Như 2.2.14 và chỉ dùng để chở nhựa đường nóng lỏng.
Có thể lắp đặt hệ thống đun nhựa đường.

2.2.19

Ô tô xi téc (chở xi măng rời)

- Có lắp xi téc chở xi măng rời;
- Được trang bị bơm hút chân không để hút, thổi xi măng rời.

2.2.20

Ô tô xi téc (phun nước)

Như 2.2.14 và chỉ dùng để chở nước; có trang bị dàn phun nước rửa
đường hoặc vòi phun nước để tưới cây.

2.2.21

Ô tô xi téc (bơm nước áp lực cao)

Như 2.2.14 và được trang bị hệ thống phun nước với áp lực cao.
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2.2.22

Ô tô xi téc (nạp nhiên liệu cho máy
bay)

Như 2.2.16 và được trang bị cơ cấu nạp nhiên liệu cho máy bay.

2.2.23

Ô tô xi téc (tiếp nước chữa cháy)

Như 2.2.14 và có thiết bị để tiếp nước chữa cháy.

2.2.24

Ô tô tải (chở mủ cao su)

Ô tô tải chỉ để chở mủ cao su.

2.2.25

Ô tô tải (chở ô tô con)

Truck for the transport of passenger
cars

- Ô tô có kết cấu để chở ô tô con;
- Có thể được trang bị thiết bị xếp dỡ ô tô con.

2.2.26

Ô tô tải (chở xe, máy chuyên dùng)

Drop frame heavy duty truck, Self
loader

- Ô tô có kết cấu để chở ô tô, xe máy thi công;
- Có thể được trang bị thiết bị để nâng, hạ đầu xe hoặc sàn xe dốc
về phía sau.

2.2.27

Ô tô tải (chở mô tô, xe máy)

- Ô tô có kết cấu để chở mô tô,
- Có thể được trang bị thiết bị xếp dỡ mô tô, xe máy.

2.2.28

Ô tô tải (chở container)

Ô tô có kết cấu và trang bị để chở container (như khóa hãm
container…)
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Garbage truck, Press pack truck,
Refuse collector

- Ô tô có kết cấu và trang bị để chở rác, phế liệu, thu gom các
thùng chứa rác, phế liệu...;
- Có thể có hoặc không có cơ cấu làm ẩm rác, cơ cấu ép rác, cơ cấu
thu gom rác;

2.2.29

Ô tô chở rác

2.2.30

Ôtô chở bùn

2.2.31

Ô tô tải (tự kéo, đẩy, nâng, hạ thùng
hàng)

2.2.32

Ô tô tải (chở bình ga)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ dùng chở bình ga.

2.2.33

Ô tô tải (chở thức ăn gia súc)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ dùng chở thức ăn gia súc.

2.2.34

Ô tô tải (chở gia súc, gia cầm)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ dùng chở gia súc, gia cầm.

2.2.35

Ô tô tải (chở két bia)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ dùng chở két bia.

2.2.36

Ô tô chở bê tông tươi

Được trang bị thiết bị để chở bê tông tươi.

2.2.37

Ô tô tải (chở trang thiết bị cứu hỏa)

Khoang chở hàng của ô tô có lắp đặt giá để thiết bị phục vụ cứu hỏa
như quần áo của lính cứu hỏa, bình cứu hỏa…

2.2.38

Ô tô tải (chở suất ăn cho máy bay)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ dùng chở suất ăn cho máy bay, có
thể có cơ cấu nâng, hạ để đưa thùng đựng suất ăn lên máy bay.

Ô tô có kết cấu và trang bị để chuyên chở bùn.

Armroll truck

Được trang bị cơ cấu kéo, đẩy, nâng, hạ thùng hàng kiểu rời (cơ
cấu Armroll).
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Mô tả
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2.2.39

Ô tô tải (chở ca nô)

Thùng chở hàng có kết cấu chỉ để chở canô.

2.2.40

Ô tô tải (chở khoang bờ)

Được thiết kế để chở khoang tiếp giáp bờ của cầu phao

2.2.41

Ô tô tải (chở khoang khơi)

Được thiết kế để chở khoang xa bờ của cầu phao

2.2.42

Ô tô tải (chở vệt chống lầy)

Được thiết kế để chở vệt chống lầy của cầu phao

2.2.43

Ô tô chở tiền

Ô tô có khoang an toàn để chở tiền, đá quý…theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thể lắp đặt trên xe cơ sở là ô tô
tải, ô tô con hoặc ô tô khách

3

Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Special motor vehicle

3.1

Ô tô chữa cháy

Fire fighting vehicle

- Được trang bị các thiết
- Có trang bị đèn, còi chuyên dùng.

bị

3.2

Ô tô thang

Ladder vehicle

Có lắp thang phục vụ cho người lên, xuống.

3.3

Ô tô thang lên máy bay

để

chữa

Được trang bị thang phục vụ cho người lên, xuống máy bay.
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cháy;

TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

3.4

Ô tô quét đường

Road sweeper vehicle

- Được trang bị cơ cấu quét và đưa rác vào thùng chứa;
- Có thùng chứa rác và cơ cấu xả rác.

3.5

Ô tô hút chất thải

Septic service truck, Truck with
vacuum tank

- Được trang bị thiết bị để hút, xả bùn, phân, chất thải dạng lỏng
khác...;
- Có xi téc chứa bùn, chất thải.

3.6

Ô tô trộn bê tông

- Được trang bị thiết bị để trộn bê tông;
Concrete-mixer lorry/vehicle, Concrete- Nguồn động lực của thiết bị trộn có thể là động cơ riêng hoặc trích
mixer truck
công suất từ động cơ của ô tô.*

3.7

Ô tô bơm bê tông

Concrete pump vehicle

- Được trang bị hệ thống bơm bêtông và chỉ để thực hiện công việc
bơm bêtông.

3.8

Ô tô trộn vữa

Mortar- mixer vehicle

Có lắp các thiết bị để trộn vữa.

3.9

Ô tô rải nhựa đường

3.10

Ô tô kéo xe

Được trang bị cơ cấu đun và rải nhựa đường.

Wrecker truck

Được trang bị cơ cấu và thiết bị phục vụ cho việc kéo xe.
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TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

3.11

Ô tô cần cẩu

Crane vehicle

Không có thùng chở hàng; có lắp cần cẩu để nâng hạ hàng.

3.12

Ô tô cần cẩu,khoan

3.13

Ô tô khoan

3.14

Ô tô nâng người làm việc trên cao

Có trang bị cơ cấu để nâng người lên làm việc trên cao.

3.15

Ô tô sửa chữa đường bộ

Được lắp các thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa đường bộ.

3.16

Ô tô sửa chữa lưới điện

Thùng xe có kết cấu để chở các dụng cụ thiết bị sửa chữa lưới điện

3.17

Ôtô sơn, kẻ vạch đường

Được trang bị cơ cấu chuyên dùng để sơn vạch đường

3.18

Ô tô lắp đặt cáp

Được trang bị hệ thống quấn, nhả cáp

3.19

Ô tô lắp máy soi hàng

Được trang bị máy soi hàng di động.

3.20

Ô tô kiểm tra cống ngầm

Được trang bị hệ thống thiết bị chuẩn đoán t ình trạng cống ngầm .

Như 3.11 và có trang bị thiết bị khoan.

Mobile drilling vehicle

Ô tô có trang bị các thiết bị phục vụ cho việc khoan.

15

TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

3.21

Ôtô bảo dưỡng hệ thống thoát nước

Được trang bị các thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước

3.22

Ô tô chiếu sáng

Được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng ( không kể các đèn chiếu
sáng phía trước thông thường của xe ).

3.23

Ô tô sân khấu lưu động

Có kết cấu đóng mở các bên thành thùng để làm sân khấu.

3.24

Ô tô thông tin lưu động

Được trang bị hệ thống thu phát tín hiệu thông tin như sóng phát
thanh..

3.25

Ô tô truyền hình lưu động

Được trang bị hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình

3.26

Ô tô đo sóng lưu động

Được trang bị hệ thống thiết bị đo tín hiệu sóng.

3.27

Ôtô kiểm tra cầu

Được trang bị hệ thống thang để phục vụ kiểm tra cầu

3.28

Ô tô kiểm tra cáp điện ngầm

Được trang bị thiết bị kiểm tra cáp điện ngầm.

3.29

Ô tô ăng ten di động

Được trang bị ăng ten thu phát trên xe

3.30

Ô tô kiểm tra, phân tích môi trường

Được trang bị thiết bị quan trắc và phân tích không khí, nước, môi
trường…
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TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

3.31

Ô tô thí nghiệm điện

Được trang bị thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hệ thống điện.

3.32

Ô tô quảng cáo lưu động

Được lắp các thiết bị phục vụ quảng cáo .

3.33

Ô tô cấp khí lạnh cho máy bay

Được trang bị máy nén khí, hệ thống làm lạnh và cấp khí cho máy
bay.

3.34

Ô tô cấp khí nén

Được trang bị máy nén khí và hệ thống cấp khí nén.

3.35

Ô tô y tế lưu động

Được trang bị các thiết bị như thiết bị chụp X-quang, thiết bị phẫu
thuật,máy tính, máy phát điện và các dụng cụ, thiết bị y tế lưu động
khác .

4

Ô TÔ ĐẦU KÉO VÀ Ô TÔ KÉO
MOÓC

4.1

Ô tô đầu kéo

4.2

Ô tô đầu kéo (có cần cẩu)

4.3

Ô tô kéo rơ moóc

Tractor truck, Semi-trailer, Towing vehicle,
Được thiết kế để kéo sơmi rơ moóc
Fifth wheel tractor

Như 4.1 và có thêm cần cẩu để xếp dỡ hàng

Trailer-towing vehicle, Draw bar
tractor.

Ô tô được thiết kế rành riêng để kéo moóc
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TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

5

RƠ MOÓC VÀ SƠMI RƠ MOÓC

Towed vehicle

5.1

Rơ moóc và sơ mi rơ moóc chở người

5.1.1

Rơ moóc khách

Bus trailer

Rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang
theo.

5.1.2

Sơ mi rơ moóc khách

Bus semi-trailer

Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý
mang theo.

5.2

Rơ moóc và sơ mi rơ moóc chở hàng

5.2.1

Rơ moóc tải

General purpose trailer

Rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng

5.2.2

Sơ mi rơ moóc tải

General purpose semi-trailer

Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng

5.2.3

Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ)

Có thùng hàng được liên kết với khung xe thông qua các khớp
quay, các khoá hãm và cơ cấu nâng hạ thùng;có khả năng tự đổ
hàng

5.2.4

Sơ mi rơ moóc tải (chở xe, máy
chuyên dùng)

Sơ mi rơ moóc có kết cấu để chở ô tô, xe máy chuyên dùng.
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TT

Thuật ngữ
Tên các loại Ô tô

Tiếng Anh

Mô tả

Hình minh hoạ

1

2

3

4

5

5.2.5

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở container.

5.2.6

Sơ mi rơ moóc xi téc

- Sơ mi rơ moóc xi téc có kết cấu để chở chất lỏng như nước, sữa,
dầu ăn..
- Có thể được trang bị cơ cấu nạp xả chất lỏng.

5.2.7

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở nhiên liệu)

Như 5.2.6 và chỉ để chở nhiên liệu.

5.2.8

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở xi măng
rời)

- Có lắp xi téc chở xi măng rời;
- Được trang bị bơm hút chân không để hút, thổi xi măng rời.

5.2.9

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở khí hóa
lỏng)

Như 5.2.6 và để chở khí ga hóa lỏng.

5.3

Rơ moóc và sơ mi rơ moóc chuyên
dùng

5.3.1

Rơ moóc lắp máy phát điện

Được trang bị máy phát điện và các trang thiết bị điện kèm theo.

5.3.2

Rơ moóc chở gỗ

Có cơ cấu kẹp, giữ gỗ trong khi vận chuyển
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