
  
 

  
 
 
 
 
 
 

Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật 

Bản, Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được 

bán đến hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới. 
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Giải mã những lý do lốp bridgestone được các hãng xe sang thể thao 

lựa chọn 
 

Trong suốt năm 2018, Bridgestone sẽ đồng hành cùng các siêu báo Jaguar mang đến cho khách 

hàng cả nước cơ hội trải nghiệm các dòng lốp cao cấp, tận hưởng nghệ thuật của hiệu suất trên 

đường đua trong chương trình Jaguar Driving Experience. 

 

Lựa chọn hàng đầu của xe sang 

 

Khi trang bị lốp cho các dòng xe sang, đặc biệt là xe thể thao, nhà sản xuất và các chủ  nhân thường 

cân nhắc rất nhiều yếu tố bởi họ cần một loại lốp hoàn thiện và nêu bật được đặc tính mạnh mẽ, 

những công nghệ tiên tiến được trang bị trên xe, cũng như đem lại cảm giác lái phấn khích trọn vẹn 

mà vẫn đảm bảo an toàn. 

 
Với chất lượng cao cấp, công nghệ tiên phong; Bridgestone trở thành sự lựa chọn của rất nhiều 

hãng xe sang trên thế giới như: BMW, Mercesdes-Benz, Jaguar, Lexus, … 
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Bridgestone, với vị trí là thương hiệu lốp hàng đầu thế giới vốn được nhiều thương hiệu xe sang lựa 

chọn là dòng lốp theo xe. Trong đó,  BMW tin dùng lốp Bridgestone cho mẫu xe đỉnh cao 7 Series; 

Mercedes GLC lắp dòng Dueler của Bridgestone ngay từ nhà máy; lốp run-flat của Bridgestone là 

người bạn đồng hành cho sedan Lexus LS. Ngoài ra, còn có những tên tuổi đình đám như Maserati, 

Aston Martin cũng đã có sự hợp tác với Bridgestone cho những mẫu xe danh tiếng của mình. 

 

Công nghệ tiên phong trong ngành, cho ra đời những sản phẩm đa dạng và chất lượng đầu bảng là 

đặc trưng nổi trội khiến Bridgestone được lựa chọn.  

 

Được vinh danh là “Nhà sản xuất lốp của năm" tại Tire Technology Expo 2016, Brigestone một lần 

nữa chứng tỏ là một thương hiệu uy tín và đáng tin cậy cho các nhà sản xuất. 

 

Lốp hiệu năng cao nổi bật đặc tính thể thao 

 

Ngay tại các chương trình trải nghiệm lái xe đặc trưng, việc lựa chọn lốp nhằm phát huy một số đặc 

tính nào đó của xe càng được xem xét cẩn thận hơn. Suốt hơn 20 năm, trong các sự kiện lái thử 

hoặc trải nghiệm, Bridgestone luôn được chọn cùng đồng hành với BMW. Tại Việt Nam, gần đây 

nhất, trong sự kiện Jaguar Driving Experience diễn ra ngày 21/04 tại trường đua Đại Nam, hãng xe 

đến từ Anh Quốc cũng đã dùng hai dòng lốp Turanza và Dueler cho những dòng xe đỉnh cao Jaguar 

XF và Jaguar F-PACE. 

 

Những khách mời tham gia chương trình đã trải qua nhiều bài tập thử thách trên cung đường đua 

với sự hướng dẫn của hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Qua  bài chạy phanh ở tốc độ cao, chạy zic 

zac và cua gấp khi đang chạy nhanh, cả người lái và người ngồi bên cạnh đều có thể nhận ra đặc 

tính hiệu năng cao của dòng lốp Bridgestone. 

 

Khi được đưa vào những bài tập lái khắc nghiệt như bài ôm cua hoặc phanh tại tốc độ cao, lốp 

Turanza dành cho sedan được lắp trên Jaguar XF và Dueler cho F-PACE, dòng xe SUV mạnh mẽ đến 

từ Jaguar đã cho khách hàng tham dự quãng đường phanh ngắn ấn tượng. Thiết kế vai lốp dạng 
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xác, vào cua chuẩn xác, êm đằm.  

 

 
Hai lòng lốp Turanza và Dueler được trang bị trên xe hiệu suất cao Jaguar đã mang đến cho khách 

hàng trải nghiệm ấn tượng về khả năng bám đường, quãng đường phanh ngắn ngay trên đường 

đua tốc độ cao 

 

Sau khi hoàn tất cả bài tập lái, anh Lê Anh, huấn luyện viên đạt chứng chỉ Huấn luyện viên toàn cầu 

cho biết: “Đã lái qua nhiều dòng xe sang, với nhiều bài tập và nhiều địa hình trên thế giới, Lê Anh có 

thể phân biệt chất lượng của lốp có đang hỗ trợ để người lái thực hiện các bài tập lái khắc nghiệt 

hay không. Thật sự bất ngờ với các dòng lốp mà Bridgestone trang bị trong đợt trải nghiệm này. 

Ngay cả khi đang chạy với tốc độ cao, khoảng cách phanh rất ngắn. Cảm giác vào cua thì đầm chắc, 

tự tin. Và đặc biệt, khoang lái rất yên tĩnh, không có tạp âm, giúp mình nghe được tiếng động cơ 

gầm gừ, rất thể thao, phấn khích.” 
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Bridgestone sẽ cùng đồng hành với sự kiện Jaguar Driving Experience trên cả nước trong suốt năm 

2018 

  

Bridgestone sẽ cùng đồng hành với sự kiện Jaguar Driving Experience tiếp theo tại Hà Nội vào ngày 

5 và 6/5/2018 tại Trung tâm Đào tạo lái xe Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. 

 

 

http://www.bridgestone.com.vn/

