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Tuyệt phẩm êm ái - Turanza T005A được Tập đoàn Bridgestone 

ra mắt tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương 
Tối ưu thiết kế cho hành trình an toàn, êm ái và yên tĩnh 

(Thái Lan, ngày 14 tháng 03 năm 2018) – Bridgestone Việt Nam, Tập đoàn Bridgestone, tập 

đoàn sản xuất cao su và lốp xe lớn nhất thế giới, chính thức ra mắt dòng lốp xe cao cấp,  

Turanza T005A cam kết mang lại hành trình êm ái với sự thoải mái, yên tĩnh vượt trội và 

đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 

Dựa trên những ưu điểm của thiết kế vượt trội, Turanza T005A ra mắt với kỳ vọng sẽ tối đa 

hoá sự an toàn, đồng thời giúp người lái trải nghiệm cảm giác tiện nghi, êm ái trên những 

hành trình dù ngắn hay dài. Dòng lốp  này được thiết kế với những khối gai đa dạng giúp 

tăng cường khả năng phân tán tiếng ồn, cũng như các góc vát rãnh gai sâu giúp giảm va 

đập của lốp lên mặt đường, giảm lượng tiếng ồn phát sinh truyền vào trong khoang lái. 

Ngoài ra, biên dạng bề mặt tiếp xúc giữa lốp và mặt đường cũng như vùng hông lốp được 

cải tiến để giảm xung chấn. Dựa trên các thử nghiệm thực tiễn và công nghệ lốp xe cao cấp 

của Bridgestone, Turanza T005A đã được tối ưu hoá thiết kế để đảm bảo tiếp xúc giữa lốp 

xe và mặt đường đồng đều, giảm tiếng ồn do các xung chấn & va đập, tăng cường sự thoải 

mái.  

 

Turanza T500A cũng được cải tiến ở mức độ phân tử nhờ được ứng dụng công nghệ Nano 

Pro-techTM. Hợp chất mới được thiết kế để tăng cường kết nối giữa hạt silica và polymer 

nhằm tăng diện tích tiếp xúc, giúp giảm sản sinh nhiệt và hạn chế năng lượng tiêu hao. Cải 

tiến này giúp nâng cao hiệu suất hoạt động trên đường ướt của lốp và gia tăng mức độ an 

toàn. Cuối cùng, rãnh gai vát chéo trên lốp sẽ tránh được sự biến dạng và đảm bảo sự tiếp 
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xúc với mặt đường, nâng cao hiệu suất phanh. 

 

“Tại Bridgestone, chúng tôi cam kết liên tục đầu tư và cải tiến công nghệ để mang lại những 

hành trình an toàn, êm ái và linh hoạt, tạo cho khách hàng và cộng đồng phương tiện di 

chuyển, điều kiện sinh sống, làm việc và tận hưởng được dễ dàng,”  ông Kovaiarasu Chettiar, 

Giám đốc Marketing, Phòng Tiếp thị bán hàng, Bridgestone châu Á Thái Bình Dương chia 

sẻ. “Chúng tôi rất hào hứng khi đưa dòng lốp Turanza cải tiến nhất đến các thị trường khu 

vực châu Á Thái Bình Dương và tin rằng sản phẩm này sẽ đáp ứng kỳ vọng cao nhất của 

khách hàng về một hành trình êm ái trên chiếc xe của mình.”  

 

Bridgestone Turanza T005A đã được các thương hiệu xe ô tô cao cấp chọn là dòng lốp lắp 

theo xe và sẽ được ra mắt tại các thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương trong nửa 

đầu năm 2018.  

 

Các kích thước có sẵn 

Turanza T005A sẽ được bán tại thị trường Việt Nam với 36 kích thước khác nhau. Các kích 

thước này sẽ dựa vào nhu cầu thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ các đại lý 

trong khu vực của Bridgestone. 

 

Giới thiệu về Tập đoàn Bridgestone: 

Tập đoàn Bridgestone, có trụ sở tại Tokyo, là công ty cao su và lốp lớn nhất thế giới. Ngoài lốp xe sử 

dụng trong nhiều ứng dụng, Bridgestone còn sản xuất một loạt các sản phẩm đa dạng khác, bao 

gồm cao su công nghiệp, sản phẩm hoá chất và hàng thể thao. Sản phẩm Bridgestone được bán tại 

hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 

Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Bridgestone đặt trụ sở chính tại Singapore, giám sát hoạt động 

sản xuất và kinh doanh lốp cũng như cung cấp sản phẩm lốp đến hơn 25 quốc gia trong khu vực. 

Bridgestone Châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho 

Bridgestone tại thị trường có quy mô lớn và đang phát triển này, đây cũng là thị trường đóng góp 

đáng kể cho toàn bộ Tập đoàn Bridgestone. 

– Hết – 
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