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Lốp xe là một bộ phận đóng vai trò quan trọng đối với xe ô tô vì nó giúp xe di chuyển một cách an toàn, 

hiệu quả và an toàn trong mọi hành trình. Hơn nữa, bất kỳ ai khi chọn xe cũng đều quan tâm là loại lốp 

xe nào tốt nhất hiện nay. 

Table of Contents 
• Lốp xe ô tô tốt nhất hiện nay 

o Lốp ô tô Continetal 

o Lốp xe Bridgestone 

o Lốp xe Michelin 
o Lốp xe Goodyear Dunlop 

o Lốp xe Pirelli 

o Lốp xe Maxxis 

   

Lốp xe Michelin 

Nhờ sở hữu nhiều tính năng hiện đại cũng như độ bền cao nên được nhiều chủ xe ưa chuộng mặc dù giá 

thành khá đắt đỏ.Đây chính là sản phẩm chính hãng của lốp xe không riêng gì ô tô mà còn cả xe máy ở nước 

Pháp. Với sự nỗ lực và không ngừng đổi mới về chất lượng, kiểu dáng cũng như thiết kế nên lốp xe đã phủ 

sóng rộng trên toàn quốc. Có mặt ở trên hơn 170 quốc gia nên mạng lưới ngày càng rộng khắp, được nhiều 

người tin dùng. 
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Lốp xe Michelin có đầy đủ chủng loại cũng như kích cỡ cùng những thiết kế rãnh lốp, gai lốp đặc biệt nên 

phù hợp cho từng điều kiện đường đi. Chính vì thế mà lốp ô tô Michelin có mặt ở hầu hết các loại phương 

tiện xe lưu thông và khẳng định được uy tín của mình trên thị trường. 

Đây cũng chính là thương hiệu được nhiều người lựa chọn, hãng lốp Michelin cũng đang sở hữu những tên 

tuổi lớn như Riken, Kleber, BF Goodrich 

 

Tại nhiều nước trên thế giới thì việc đi lại bằng ô tô với tốc độ 100km/h là điều hoàn toàn bình thường nên 

việc lựa chọn cho mình những sản phẩm lốp xe tên tuổi đều ưu tiên tiêu chí an toàn. Riêng đối với giao thông 

Việt Nam thì do đường sá nên hạn chế tốc độ chỉ tối đa 50 đến 70km/h nên đa số người dùng đều đặt tiêu 

chí ít có tiếng ồn lên hàng đầu khi lựa chọn. 

Hiện nay, việc lựa chọn thương hiệu lốp ô tô chủ yếu là những loại có tên tuổi trên thị trường, chất lượng 

đã được kiểm duyệt như Bridgestone (Nhật Bản), Goodyear (Mỹ), Michelin (Pháp), Pirelli (Ý), Sumitomo 

(Nhật Bản), Yokohama (Nhật Bản), Maxxis (Đài Loan), Hankook (Hàn Quốc), Cooper Ties (Hoa Kỳ)… 

Chính vì tốc độ đường ở Việt Nam không cho phép đi với tốc độ cao nhất nên hầu như mọi người đều có xu 

hướng chọn những loại lốp ít ồn nhất. Đương nhiên, khi lựa chọn cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng những loại 

xe nào sẽ thích hợp với xe của mình. Bởi cùng 1 hàng sản xuất nhưng có nhiều loại lốp khác nhau. 

Bạn đọc hãy cùng tham khảo những loại lốp có chất lượng tốt nhất hiện nay như: 

Lốp xe Bridgestone 

Là một trong những thương hiệu lốp ô tô tốt nhất và nổi tiếng nhất thì đây là một trong những thương hiệu 

đứng hàng đầu trên thị trường. 

Đây chính là loại lốp nhận được sự đánh giá cao của mọi khách hàng vì thiết kế rãnh lốp đặc biệt, bám đường 

tốt cũng như giảm lực ma sát, giúp xe đi nhanh, phù hợp với nhiều loại địa hình khác nhau. Hơn thế nữa, loại 

lốp này còn được áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại nhất ở ngành sản xuất săm lốp ô tô nên thân thiện với môi 



trường, lốp bô kẽm, gia tăng độ bền. Hơn nữa, ma sát ở lốp sẽ giúp xe di chuyển êm ái trên nhiều địa hình 

cũng như đạt được tốc độ cũng như tải trọng tốt nhất. 

Lốp Bridgestone vô cùng đa dạng, phù hợp với nhiều dòng xe khác nhau như: mui trần, thể thao, bán tải, 

chở khách, hatchback… 

Với những dòng lốp đã khẳng định được chỗ đứng và có tên tuổi trên thị trường của mình đó là: Turanza 

Bridgestone, Potenza Bridgestone, Ecopia Bridgestone, B-Series Bridgestone, Techno Bridgestone, 

Dueler Bridgestone… chuyên dụng cho loại xe ô tô du lịch 

Riêng với xe tải và xe buýt thì hãng cũng cho ra đời nhiều loại lốp như: xe khách 16 chỗ, 34 chỗ cũng như 

xe tải nhẹ, lốp dành cho xe dưới 1,2 tấn và dành cho xe khách từ 40 chỗ và xe tải lớn. 

Lốp ô tô Continetal 

Với công nghệ sản xuất lốp ô tô chất lượng đảm bảo vì đặc tính của nó được chế xuất từ cao su nguyên chất, 

cấu trúc rãnh lốp vô cùng độc đáo, độ bám đường lớn cũng như chịu áp lực cao thì đây chính là sự lựa chọn 

hàng đầu của nhiều người lái xe ô tô ở Việt Nam. 

Với loại lốp Contiental thì thường được sử dụng cho những dòng xe chuyên dụng và đặc biệt hơn chúng 

còn dành cho những loại xe đặc chủng từ những nhà máy lớn. 

Lốp xe Goodyear Dunlop 

Đây là dòng lopps được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay vì ngoài chất lượng lốp tốt còn có mức giá vô 

cùng hợp lý nên trên thị trường tiêu thụ lốp xe được nhiều người ưa chuộng. 

Lốp xe Pirelli 

Đây là thương hiệu khá nổi tiếng mà bất cứ người sở hữu xe ô tô thể thao nào cũng biết đến. Ngoài tính năng 

bám đường cực tốt thì độ ma sát còn được giảm hết mức tối đa, Cấu trúc của lốp cũng rất bền vững giúp xe 

vượt qua được những địa hình khó khăn nhất với mức độ tốt nhất. Với việc thiết kế ấn tượng, sang chảnh 

cùng gai lốp vô cùng đặc biệt đã giúp cho chiếc xe đẹp hơn và người lái xe cũng yên tâm hơn. 

Lốp xe Maxxis 

Đây là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ nên lốp ô tô luôn đạt đầy đủ những tiêu chuẩn cần có bao gồm 

độ bền, bám đường, cấu trúc cũng như sự an toàn trong quá trình vận hành của xe. 

https://www.bridgestone.com/


Với các thiết kế rãnh lốp ấn tượng nên độ ma sát giảm đáng kể và giúp cho xe thích hợp với nhiều điều kiện 

địa hình và đạt được tốc độ cũng như tải trọng tốt nhất. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản nhất bạn cần nắm để có thể lựa chọn cho mình lốp xe ô tô tốt 

nhất hiện nay để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Hy vọng, bạn sẽ có thêm kiến thức bổ ích nhất 

cho dòng xe mình đang sở hữu. 
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