
 

  

Xe ép rác máy Hyundai 9 khối hay còn được người tiêu dùng gọi là Xe ép rác, Xe chở rác, Xe 
Faw ép rác, Xe ép ép máy Hyundai, Giai Phong BA7D4DB, Xe ép rác 9 khối, Xe ép rác 9 khối 
máy Hyundai, Xe ép rác 8 tấn, Xe ép rác giải phóng, xe ép rác giá rẻ,...vv 

 

Dự kiến xe ép rác 7 tấn máy Hyundai sẽ cháy hàng từ cuối quý 2/2019 – đến đầu tháng 
8/2019. Xe được người tiêu dùng đánh giá cao từ kiểu dáng bên ngoài đến chất lượng bên 
trong như động cơ khỏe khắn, nội thất tiện nghi rộng rãi, vận hành tốt ở mọi địa hình, phụ 
tùng thay thế phổ biến dễ tìm. 

Xe chở rác 7 tấn máy Hyundai D4DB là sản phẩm chiến lượt chất lượng cao nhất từ trước đến 
nay của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng hay GIẢI PHÓNG Motor đã có kinh nghiệm lắp ráp xe 
tải gần 20 năm, sản phẩm xe lắp ráp không chỉ là chất lượng mà còn là tâm huyết mong muốn 
vực dậy thương hiệu xe tải lắp ráp trong nước, giành lại thị phần xe tải máy Hyundai – Xe ép 
rác máy Hyundai hoặc xe chuyên dùng máy Hyundai giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử 
dụng sản phẩm, phụ tùng thay thế luôn luôn có sẵn bởi thương hiệu Hyundai đã quá quen 
thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. 

Xe ép rác thùng 9 khối được thiết kế dựa trên điều kiện khí hậu, địa hình không bằng phẳng 
thực tế và độ bền tối đa khi vận hành xe ở Việt Nam. 

Xe được trang bị động cơ Hyundai D4DB nhập khẩu mới 100% từ Hàn Quốc. Động cơ 4 kỳ, 4 
xilanh thẳng hàng có turbo tăng áp, có công suất cực đại lên đến 130 mã lực ở tốc độ vòng 
tua máy 2900 vòng/phút (chỉ cần nhấn nhẹ chân ga là xe đã phóng nhanh về phía trước). Mức 
tiêu hao nhiên liệu thực tế chỉ có 12 lít/100km. 



 

  

 

Hộp số xe có 5 cấp tiến, có trang bị số tầng nhanh chậm (thỏ - rùa). Cầu chủ động là cầu giảm 
tải hoàn toàn D9080 của xe có tỷ số truyền lớn, ưu điểm của cầu chủ động giảm tải hoàn toàn 
là chịu được lực mo-men xoắn cực lớn, khả năng càn lướt ở địa hình xấu tốt, đây là lựa chọn 
không thể thay thế của xe ép rác máy Hyundai 9 khối. 

 

Gầm xe cao, khung sắt-xi 2 lớp khổ rộng, sử dụng hệ thống treo phụ thuộc có số nhíp trước – 
sau là 7 nhíp trước, 10 nhíp sau và 3 nhíp phụ. Công ty còn hỗ trợ khách hàng đôn nhíp chính 
sau mỗi bên 2 lá, nhíp được công ty chúng tôi lắp là nhíp Hyundai  nhập khẩu trực tiếp từ 
Indonesia. 
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Về thiết kế kiểu dáng xe: xe ép rác máy Hyundai 7 tấn được đánh giá rất cao về thiết kế không 
chỉ về ngoại thất mà cả nội thất xe. 

- Về ngoại thất: xe được thiết kế cabin đứng công nghệ Isuzu, cho tầm quan sát rộng bao quát 
tối đa, hỗ trợ quan sát có 6 kính chiếu hậu dạng mo ở 2 bên cửa xe và trước kính chắn gió. 
Cụm đèn pha xe ben 7 tấn thuộc loại phản chiếu đa hướng kết hợp với đèn pha thấu kính cho 
ánh sáng xa và rõ khi vận hành vào ban đêm đặc biệt với vận tốc cao xe vẫn đáp ứng đủ ánh 
sáng tầm nhìn chi tài xế. 

 

-Nội thất: 3 người ngồi, không gian rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi như: ghế ngã và chỉnh 
gốc ngồi, vô lăng gật gù, khoang chứa đồ lớn có thể chứa được khoảng 5 lít nước - ngoài ra, 
còn hộp chứa đồ ở bảng điều khiển trung tâm rộng có thể chứa sổ sách và cả chục cái điện 
thoại vô tư. Xe được trang bị hệ thống âm thanh sắt nét trầm ấm  4 loa, y như vũ trường di 
động vừa làm vừa nghe nhạc cực đã.  
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- Thùng xe được thiết kế vuông, thùng được đóng bằng thép chuyên dùng đặc biệt ưu điểm 
chịu va đập tốt. Đà dọc sử dụng thép đúc 200mm, lót đà dọc thùng với sắt-xi là gỗ cao 80mm. 
Thùng có tính đồng nhất cao. 

- Giá xe ép rác liên tục thay đổi theo từng thời điểm. Để biết chính xác giá 
xe vui lòng gọi: 0949.90.96.98 (gặp CHÍNH) để được tư vấn chính xác và 
đầy đủ nhất về sản phẩm 

Thông tin liên hệ. 

- Điện thoại: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (gặp CHÍNH) 

- Mail: chinh.saigonchuyendung@gmail.com – xebonchoxangdau.vn@gmail.com 

- Zalo: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 

- Youtube: Siêu thị xe chuyên dùng 

- Website: www.xebonchoxangdau.vn 
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