
 

 
 

Xe bồn Hyundai EX8 GT là sản phẩm mới nhất trong năm 2020, xe bồn Hyundai 

9 khối là sản phẩm xe bồn nhôm siêu tải trọng cao duy nhất chỉ có Hyundai mới 

có. 

HỖ TRỢ VAY TRẢ GÓP. 

- Hỗ trợ vay trả góp lên đến 85% giá trị xe, trả kết quả nhanh và không cần thế 

chấp.  

- Thời gian vay lên đến 7 năm (80 tháng).  

- Lãi suất vay ưu đãi nhất. 

Khi cần tư vấn về xe bồn xăng dầu từ 3 khối đến 28 khối, hay bất cứ 1 loại xe tải bất 

kì vui lòng liên hệ 

 Điện thoại: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (Mr Chính) 

 Mail: chinh.saigonchuyendung@gmail.com – 

xebonchoxangdau.vn@gmail.com  

 Website: www.xebonchoxangdau.vn – www.xetaigiare.vn  
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Hyundai Thành công cho ra mắt xe tải Hyundai số loại (model) EX8 GT là phân 

khúc cao cấp nhập khẩu 3 cục từ Hàn Quốc, nội thất xe bồn xăng dầu Hyundai 

EX8 này là mẫu thiết kế thu nhỏ của xe bồn Hyundai HD240. 

Bồn nhôm hay còn gọi là bồn hợp kim nhôm có nhiều tính năng nổi trội, ưu việt 

hơn xe bồn sắt thép truyền thống là ít bị ảnh hưởng đến môi trường, tuổi thọ cao 

hơn do không bị rỉ sét, chở được nhiều hàng hơn do tỉ trọng giữa nhôm nhẹ hơn 

nhiều so với sắt thép.  

Bồn chở xăng dầu có ưu điểm tăng thể tích cho phép chở lên đến trên 20% so với 

Xe bồn thép các hãng khác cùng phân khúc và đồng thời tiết kiệm nhiên liệu khi ở 

chế độ không tải lên đến trên 20% tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ. Sau đây chúng tôi 

xin làm một số phép tính đơn giản, một bài toán kinh doanh nhỏ về lợi ích sử dụng 

bồn nhôm. Gía thành xe bồn Hyundai 9 khối chênh lệch so với xe bồn xăng dầu 

khác lên đến trên 20% tổng giá thành. 

Trang bị tiêu chuẩn theo xe gồm có:  

1. Máy lạnh Denso 2 chiều tiêu chuẩn theo xe. 

2. Bộ đồ nghề tiêu chuẩn Hyundai Motor, sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành, 

túi da tiêu chuẩn Hyundai EX8 GT, mồi thuốc lá. 

3. Bánh xe dự phòng & Chìa khóa dự phòng đầy đủ. 

 

NGOẠI THẤT: XE HYUNDAI BỒN 9 KHỐI EX8 GTL 2020. 

Xe bồn nhôm 10 khối Mighty EX GT là phiên bản mới thuộc dòng Mighty EX 

series. Kế thừa những nét thiết kế hiện đại và năng động, Mighty EX GT mang lại 

những giá trị khác biệt cho người sử dụng. Mighty EX GT sẽ trở thành một đối tác 

đáng tin cậy của bạn bằng cách mang tới sự an toàn trong khi vận hành, tối đa hóa 

sự thoải mái của bạn trên mọi hành trình và cuối cùng là mang lại hiệu quả cao cho 

công việc kinh doanh của bạn. 

 

  



-Cabin xe Hyundai EX8 GT bồn 9 khối 

thiết kế theo kiểu “vuông” hiện đại và 

năng động. Kính chắn gió thiết kế rộng 

hơn, đem lại khả năng quan sát tối ưu cho 

người lái, tăng đội an toàn khi vận hành. 

Cụm đen pha và đèn xi nhan thiết kế mới, 

xếp theo chiều dọc hiện đại. 

-Thiết kế đèn sương mù hình chữ nhật giúp 

xe Hyundai bồn  9m3 trong  hiện đại và sắc 

nét. 

- Mặt ga-lăng thiết kế nhiều khe hở giúp làm 

mát tốt nhất khi xe tăng tốc, có mạ crom 

sang trọng như xe du lịch 

 

 

Cặp gương chiếu hậu Hyundai EX8 GT 

bồn 9 khối thiết kế kiểu mới, tích hợp 

thêm gương phụ giúp tăng góc quan sát 

và độ an toàn khi vận hành xe, bổ sung 

tính năng chỉnh điện 4 hướng và sấy 

gương. 

 

Bậc lên xuống Hyundai EX8 GT bồn 9 khối 

kích thước lớn hơn, có mái che, chống trơn 

trượt, an toàn hơn, thuận tiện hơn. 

 

NỘI THẤT: XE HYUNDAI 10 KHỐI BỒN EX8 GTL 2020. 

Với mong muốn mang đến một không gian làm việc thoải mái, tiện nghi cho tài xế, 

khoang nội thất cabin của Mighty EX GT được thiết kế hoàn toàn mới, hướng tới 

người sử dụng. Kích thước cabin rộng rãi giúp tài xế thoải mái hơn, ghế lái êm ái, 

các trang bị trong cabin rất thuận tiện khi thao tác đảm bảo cho tài xe hoàn toàn an 

tâm trên những chặng đường dài. 



 

Vô lăng 4 chấu, thiết kế 

hiện đại. 

 

 

Bảng taplo thiết kế mới, 

tích hợp nhiều chức năng. 

Đầu Audio kết nối 

Radio/AUX/USB. Phía 

dưới là cụm phím điều 

chỉnh điều hòa hiện đại. 

 

Cụm đồng hồ trung tâm 

thiết kế mới, hiện thị thông 

số và tình trạng xe rõ ràng, 

sắc nét. 

 

 

Cần gạt số thiết kế mới, 

thao tác nhẹ nhàng và 

chuẩn xác. 

 

Nguồn điện 12V rất 

thuận tiện trên taplo. 

 

Hộc để đồ rất thuận tiện. 

 

BỒN 10 KHỐI HYUNDAI MIGHTY EX GT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RẤT CAO 

VỀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH MẠNH MẼ VÀ BỀN BỈ. 

 

Động cơ D4CC 

Mạnh mẽ, bền bỉ, ứng dụng 

 

Cabin 

Khung thép dày, hấp thụ 

 

Khung sát xi siêu 

cứng 



công nghệ tiên tiến nhất. 

 

xung lực, đảm bảo an toàn 

 

Khung xe được thay 

đổi từ dạng côn (thon 

phía sau) thành dạng 

thẳng, giúp xe tăng độ 

cứng, giảm độ võng 

khi chất hàng phía 

sau. Ngoài ra, khung 

xe còn được bổ sung 

thêm lỗ giúp giảm 

khối lượng xe, dễ lắp 

đặt các loại thùng vào 

thân xe. 

 

 

 

CABIN LẬT TIỆN LỢI 

Mọi công việc sửa chữa, bảo dưỡng dễ dàng hơn với cabin lật 

Cabin lật một góc 50 độ giúp cho thợ sửa chữa có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra và 

thay thế các chi tiết bên trong. 

Việc này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho mỗi lần sửa chữa và bảo dưỡng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẮT XI XE BỒN 9 KHỐI HYUNDAI EX8 GTL 

THÉP NHẬT. 

Kích thước 

D x R x C (mm) 7,420 x 2,200 x 2,380 

Vết bánh xe trước/sau 1730/1680 

Chiều dài cơ sở (mm) 4,200 

Khoảng sáng gầm xe (mm) 215 

Góc thoát trước/sau 27/17 



Khối lượng 

Khối lượng bản thân (kg) 2,850 

Khối lượng tối đa 11,000 

Số người cho phép chuyên chở 

kể cả người lái 
3 

Động cơ 

Mã động cơ Hyundai D4CC 

Dung tích xy lanh (cc) 2,891 

Công suất cực đại (Ps) 160/ 3,000 

Momen xoắn cực đại (N.m) 40/ 1,500 

Dung tích thùng nhiên liệu (L) 100 

Đặc tính vận hành 

Bán kính quay vòng (m) 8 

Vận tốc tối đa (km/h) 82.8 

Khả năng leo dốc tối đa (%) 21.6 

Truyền động/Lốp 



Hộp số 5MT 

Loại hộp số M035S5 

Lốp 8,25-16/ 8,25-16 

Hệ thống phanh - treo 

Hệ thống phanh Phanh thủy lực 2 dòng, trợ lực thủy lực 

Hệ thống phanh phụ khí xả Tang trống, dẫn động cơ khí 

Hệ thống treo trước/sau Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực 

Hệ thống lái Trợ lực thủy lực 

Các trang bị khác 

Khóa cửa trung tâm Có 

Cửa sổ điều chỉnh điện Có 

Radio + AUX +USB Có 

 


