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Thành Phố Brampton là đô thị đầu tiên ở Ontario sử dụng xe cứu hỏa chạy 
bằng điện 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 16 tháng 6 năm 2021) - Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã 
thông qua kế hoạch của Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton để thay thế xe cứu hỏa hiện trường 
bằng một xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện Rosenbauer Công Nghệ Mạng Tính Cách Mạng 
(Revolutionary Technology, RT). 

Brampton là một Thành Phố Xanh, luôn nỗ lực cải thiện sự bền vững và đi đầu trong việc đổi mới môi 
trường. Rosenbauer RT là xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thị trường có thể đáp 
ứng các tiêu chuẩn chữa cháy hiện hành. Brampton sẽ là đô thị đầu tiên ở Ontario sử dụng phương 
tiện cứu hỏa ứng phó khẩn cấp tại hiện trường chạy bằng điện, cùng với các thành phố mang đẳng 
cấp thế giới khác như Berlin, Amsterdam, Dubai, Los Angeles và Vancouver. 

Công nghệ của xe sẽ cho phép đội cứu hỏa của Brampton không tạo ra lượng khí thải trong khi ứng 
phó với các trường hợp khẩn cấp, không chỉ trong quá trình di chuyển mà cả khi đang ở điểm cứu hỏa. 
Việc loại bỏ khí thải tại điểm cứu hỏa giúp bảo vệ cả môi trường, sức khỏe và sự an toàn của các nhân 
viên cứu hỏa tại hiện trường bằng cách giảm lượng chất gây ung thư hấp thụ vào cơ thể. 

Các tính năng bổ sung của xe chạy hoàn toàn bằng điện bao gồm khả năng nâng và hạ khoảng cách 
của xe với mặt đất, tương tự như xe buýt chở khách, cho phép ra vào xe dễ dàng. Tính năng này cũng 
làm giảm chiều cao tầm với để người lính cứu hỏa có thể tiếp cận thiết bị khi đang ở điểm cứu hỏa. 
Khoảng cách của xe với mặt đất có thể được hạ xuống 6,8 inch và nâng lên 18,5 inch, cho phép ứng 
phó với lũ lụt mà không để nước có cơ hội tràn vào động cơ. Xe cứu hỏa mới sẽ giúp các đội điều 
động hiệu quả hơn ở những địa điểm nhỏ và trên những con đường hẹp hơn trong các phân khu mới, 
đồng thời sẽ triển khai các công nghệ tiện lợi và mới nhất, giúp cải thiện sức khỏe và sự an toàn của 
lính cứu hỏa. 

Xe cứu hỏa chạy bằng điện mới dự kiến được đặt tại Cơ Sở Cứu Hỏa Brampton mới, hiện đại và hiện 
đang trong giai đoạn xây dựng. Thành Phố sẽ nhận được xe cứu hỏa vào cuối năm 2022. 

Để biết thêm về Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton, hãy truy cập www.bramptonfire.com. Để 
biết thêm về Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng của Thành Phố: Brampton là một Thành Phố Xanh, hãy 
truy cập www.brampton.ca. 

Trích dẫn 

“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng ngày càng bền vững trong 
mọi lĩnh vực mà chúng tôi thực hiện với vai trò như một Thành Phố Xanh. Tôi xin chúc mừng Dịch Vụ 
Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton về các nỗ lực của họ trong việc đảm bảo chiếc xe cứu hỏa chạy hoàn 
toàn bằng điện đầu tiên của Ontario. Brampton là một thành phố mang đẳng cấp thế giới và chúng tôi 
tự hào khi được tham gia cùng với những thành phố khác, những thành phố đang nỗ lực nhằm tăng 
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cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm thiểu lượng khí thải trong khi vẫn giữ được 
an toàn cho cộng đồng của chúng ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một thành phố đổi mới và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện tính 
bền vững cũng như bảo vệ cư dân và nhân viên của chúng tôi. Xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện 
mới sẽ giảm thiểu rủi ro và cải thiện sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn 
Cấp chuyên dụng của chúng tôi, đồng thời giảm thiểu lượng khí thải trong cộng đồng của chúng ta. 
Chúng tôi tự hào về việc Cứu Hỏa Brampton (Brampton Fire) là đơn vị đi đầu về công nghệ xanh.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Thay mặt cho đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton, tôi muốn bày tỏ sự hào hứng của 
chúng tôi đối với Rosenbauer RT, một chiếc xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện. Xe cứu hỏa có 
nhiều tính năng thú vị, từ việc giảm thiểu các chất gây ung thư tại hiện trường, đến các công nghệ mới 
nhất về công thái học và sẽ giúp chúng tôi trở thành đơn vị dẫn đầu về tính bền vững của môi trường. 
Chúng tôi mong muốn sử dụng xe cứu hỏa này để bảo vệ cộng đồng của chúng ta.”  

- Bill Boyes, Giám Đốc, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton, Thành Phố Brampton 

“Nhân viên tại Thành Phố Brampton luôn tận tụy cống hiến để cải thiện tính bền vững trong các hoạt 
động của chúng tôi và thúc đẩy Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng: Brampton là một Thành Phố Xanh. 
Bằng cách triển khai một chiếc xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện mới, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn 
Cấp Brampton sẽ có thể làm giảm lượng khí thải và chung tay cùng các thành phố mang đẳng cấp thế 
giới khác với tư cách là đơn vị đi đầu trong đổi mới môi trường.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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