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THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ MÂM

Khi nói về mâm xe ô tô, có một số thông tin cơ bản cần nắm để tư vấn khách hàng khi thay mâm
hoặc lắp lốp khác với thông số theo xe.

1. Bề rộng mâm – Rim Width

Thông số này thường được kí hiệu bởi “số inch + J”, ví dụ 7.5J nghĩa là mâm có bề rộng 7.5inch, 
tương ứng 205mm. Nhà sản xuất thường để thông tin này ở mặt trong của mâm.

Đây là thông số khá quan trọng, vì mỗi size lóp chỉ có thể được lắp vào mâm với bề rộng giới hạn. Ví
dụ, size 225/40R18 chỉ lắp được mâm có bề rộng tối thiểu là 7.5’’ và tối đa là 9’’



THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ MÂM

2. Độ lệch bánh xe – Wheel offset

Đây là thông số cho phép chúng ta biết được mâm mới sau khi lắp vào xe sẽ lồi ra hay thụt vào so 
với ban đầu. Thường được kí hiệu là “ET + số mm”, ví dụ ET35, khoảng cách từ mặt lắp của mâm
tới giữa mâm là 35mm.

Có 2 khái niệm Offset âm và Offset dương, từ đó các thông số đi theo sẽ là đối nghịch.

Nếu mâm zin có ET35 dương thì nếu thay bằng mâm có ET45 thì mâm sẽ có xu hướng thụt vào
trong, nếu ET20 thì mâm sẽ lồi ra ngoài so với thân xe.

Nếu ET35 âm (kí hiệu là ET-35) thì ngược lại.



THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ MÂM

3. Các loại lỗ ốc phổ biến

Thông tin được thể hiện ở mặt sau của mâm. Tem thùng của mâm nhà sản xuất cũng để thông tin. 
Thường được bắt đầu bởi chữ PCD, ví dụ PCD 5*114.3: nghĩa là mâm có 5 ốc và khoảng cách giữa
các lỗ ốc là 114.3mm. Khi độ mâm cần chú ý thông số này để tránh việc mua về lắp không được.

Một số cỡ phổ biến như sau:

- PCD 5*114.3: các xe có nguồn gốc Nhật, Hàn thường sử dụng thông số này.

- PCD 5*112: các xe của Mercedes sử dụng.

- PCD 5*120: các xe của BMW sử dụng.

…..

- Đặc biệt xe Cruze/CDX dùng hệ ốc riêng là 5*105.



THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ LỐP XE

Trên hông lốp của tất cả các hang đều có những thông tin thể hiện các đặc tính của chiếc lốp đó. Sau đây là một
số thông số cơ bản cần biết.

1. Cấu tạo lốp xe du lịch hiện đại

Xe du lịch ngày nay dùng 100% lốp không xăm, gọi là lốp Tubeless. Lốp được kết cấu theo công nghệ Radial, 
được gọi chung là lốp Radial Tubeless trên toàn thế giới.

Hầu như lốp radial của các hãng đều có cấu tạo như nhau, sự khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế gai và chất liệu sử
dụng.
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2. Các loại gai lốp cơ bản

Hiện nay có 3 loại gai lốp thông dụng.

1. Gai đối xứng: lắp đặt mặt nào cũng được. Đây là thiết kế của Milestar MS932, Advenza AV579, AC568, 
AC686, AT666 và các dòng Patagonia.

2. Gai bất đối xứng: quy định rõ mặt trong (Inside) và ngoài (Outside), cần kiểm tra kĩ quy định bên trên hông
lốp để lắp. Đây là thiết kế của Advenza AV568.

3. Gai một chiều: lốp chỉ được lăn bánh theo chiều quy định trên hông lốp, thường là mũi tên kèm theo chữ
Rotation.
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3. Kích thước lốp và chỉ số tải trọng, tốc độ

Đây là thông số thể hiện bề rộng bản lốp, tỉ lệ hông lốp và cỡ mâm phù hợp. Lấy ví dụ trong hình:

A: bề rộng của bản lốp, tức là phần tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Đơn vị tính là mm, như trong hình, bản lốp
rộng 205mm.

B: tỉ lệ chiều cao hông lốp so với mặt lốp, đơn vị tính là %, như trong hình nghĩa là 55% của 205mm.

C: là cỡ mâm phù hợp với lốp này, trong hình là R16, nghĩa là mâm 16inch.

D và E: chỉ số thể hiện tải trọng và tốc độ tối đa của lốp khi lắp trên xe, đây là thông số tiêu chuẩn của thế giới. 
91 nghĩa là lốp chịu được 615kg tải trọng và V nghĩa là lốp chạy tối đa 240km/h.
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4. Tiêu chuẩn về độ bám đường, nhiệt độ và độ bền gai lốp

- Độ bám đường – Traction: cấp độ A là cao nhất. Lần lượt thấp hơn là B, C. Lốp Milestar và Advenza chuẩn
A.

- Nhiệt độ - Temperature: thể hiện độ chịu nhiệt của hợp chất cấu tạo lốp khi vận hành. Cấp độ A là cao nhất. 
Lần lượt thấp hơn là B, C. Lốp Milestar và Advenza chuẩn A.

- Độ bền gai lốp – Treadwear: càng cao càng tốt, thể hiện tuổi thọ của gai lốp lâu mòn hay không. Có nhiều
cấp độ, 540, 440, 340. Cách nhau 100 đơn vị thì độ bền sẽ gấp đôi. Lốp Milestar và Advenza ở mức 540, gần
như cao nhất trên thị trường.
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5. Tiêu chuẩn về áp suất không khí

Trong quá trình lắp lốp, có 1 đặc điểm của lốp Milestar và Advenza là cần áp lực không khí khá lớn để có thể
bung và ôm trọn vành mâm. Thường là từ 4 tới 8kg/cm3.

Tuy nhiên, sau khi lốp bung, cần xả hơi lại về mức 2.4kg/cm3 rồi mới lắp lên xe.

Khi lốp vận hành và chịu tải, áp lực không khí tối đa là 3.5kg/cm3 nhưng hạn chế vì rủi ro bể lốp khá cao khi
gặp vật nhọn trên đường.

Đối với Milestar và Advenza, áp suất ổn định từ 2.4-2.5kg/cm3.



THÔNG TIN VỀ LỐP MILESTAR

• Là sản phẩm của sự hợp tác giữa Tireco (Nhà phân phối lốp lớn nhất Hoa Kỳ) và Casumina

(Nhà sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam).

• Trước đó lốp được sản xuất tại Đài Loan. 2015 Casumina đầu tư dây chuyền 100% từ Mỹ và

kí hợp đồng với Tireco, đồng thời kéo gần như toàn bộ danh mục lốp Milestar về sản xuất ở 

Việt Nam.

• Tại thời điểm 2015, ngành lốp Việt Nam tuy đã có thành tựu ở mảng lốp tải nhưng với lốp

cho xe du lịch vẫn là con số 0. Bản thân Tireco là một công ty có đầy đủ công nghệ sản xuất

lốp tiên tiến nhất và họ sẵn sàng hợp tác sản xuất và chuyển giao cho Casumina. 

• Thị trường lốp ở Việt Nam khá hạn chế về sự tham gia của các nhãn hiệu lốp, 70% thị phần

thuộc về Bridgestone và Michelin. Nhưng đối với thị trường Hoa Kỳ, Tireco cùng nhãn hiệu

Milestar là một ông kẹ thực sự. Một số khách hàng nhanh nhạy với internet ở Việt Nam 

cũng đã từng mua lốp Milestar từ các website Mỹ.

• 2020, Casumina và Tireco đạt thỏa thuận thương mại lốp Milestar tại thị trường Việt Nam. 

Như vậy từ thời điểm này, có thể nói người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng hàng nội địa

Mỹ, Made in Vietnam và với giá thành cực kì hợp lý.

1. Sự ra đời của Milestar tại Việt Nam



• Đây là dòng lốp chủ đạo của Milestar tại thị trường Việt Nam, đáp ứng được phần

nhiều nhu cầu cho các dòng xe phổ biến từ sedan tới SUV.

• Loại gai đối xứng, chạy được cả 2 mặt, giúp chủ xe dễ dàng bảo dưỡng.

• Hông lốp thiết kế mềm, uyển chuyển giúp hấp thụ lực từ mặt đường tốt, xe di chuyển

êm hơn khi đi vào các cung đường xấu.

• Lốp có 4 rãnh gai lớn và các rãnh ngang phân bổ hợp lý, giúp thoát nước tốt và đảm

bảo độ bám đường khi gặp đường trơn trượt.

• Vân lốp được thiết kế chi tiết, giúp cải thiện độ ồn tạo ra khi lăn bánh và cũng hạn

chế việc ăn đinh.

• Hợp chất cao su phù hợp với dải nhiệt độ lớn, giúp lốp không bị cứng khi gặp thời

tiết lạnh và vẫn chịu được nhiệt độ cao khi vận hành vào mùa hè.

• Các tiêu chuẩn về độ bám đường, nhiệt độ và độ bền gai lốp đều ở mức cao nhất so 

với tiêu chuẩn thế giới.

2. MILESTAR MS932 SPORT

THÔNG TIN VỀ LỐP MILESTAR



• Đây là dòng lốp chuyên dụng cho Off-road, cực kì tiếng tăm ở Hoa
Kỳ.

• Bao gồm 3 dòng nhỏ đại diện cho 3 loại gai lốp

- Milestar Patagonia H/T: dành cho xe SUV, Bán tải lưu thông trên
đường hỗn hợp. Với đặc tính bền bỉ những cũng không kém phần
êm ái.

- Milestar Patagonia X/T: dành cho những xe phải lưu thông thường
xuyên trên những cung đường xấu, lầy lội nhưng vẫn muốn có
được cảm giác êm ái khi đi dạo phố.

- Milestar Patagonia M/T: dành cho những tài xế ưa sự trải nghiệm
khắc nghiệt trên hành trình của mình, từ những vũng bùn cho tới
vách núi hiểm trở. Tuy nhiên, khi di chuyển trên đường quốc lộ, 
lốp cũng cho thấy sự ổn định đáng kể.

3. MILESTAR PATAGONIA

THÔNG TIN VỀ LỐP MILESTAR



• Advenza được Casumina thai nghén ngay từ những ngày đầu hợp tác với Tireco để làm ra 

lốp Milestar với sự kỳ vọng về một thương hiệu lốp thuần Việt nhưng ở đẳng cấp thế giới.

• Trong quá trình từ 2015 tới 2020, Casumina đã thành công trong việc nhận chuyển giao về

mặt kỹ thuật sản xuất, về công thức lốp và nắm bắt toàn bộ dây chuyền sản xuất lốp radial 

du lịch. Đồng thời Casumina cũng hoàn thiện cho mình một số thiết kế lốp áp dụng những

kiến thức cập nhật nhất của ngành lốp thế giới.

• Năm 2021, Casumina chính thức ra mắt thương hiệu lốp Advenza, với những đặc điểm tốt

nhất và cập nhật những thiếu sót của Milestar, đặc biệt là ở cấu tạo hông lốp, giờ đây đã

chắc chắn hơn Milestar và phù hợp hơn với điều kiện giao thông ở Việt Nam.

• Advenza ngoài thị trường Việt Nam, vốn chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, đang được xuất khẩu

sang những thị trường khó tính khác như Hàn Quốc, Trung Đông, Nga, Úc, Malaysia, 

Philippine…

• Ngoài ra, để đáp ứng sự khó tính của khách hàng Việt Nam đối với vẻ bề ngoài của lốp, 

Advenza được nhà máy chăm chút, cắt gọt và đánh bóng khá kỹ trước khi xuất xưởng.

1. Sự ra đời của thương hiệu ADVENZA

THÔNG TIN VỀ LỐP ADVENZA



• Advenza Venturer là dòng lốp thiết kế cho các dòng xe 4 

chỗ và 7 chỗ cỡ nhỏ, phù hợp với một số dòng xe phổ

thông ở Việt Nam như Attrage, Vios, City, Innova…

• Bao gồm 2 dòng gai:

- Venturer AV568: áp dụng triết lý thiết kế mới nhất, kết

hợp cùng chất liệu mềm mại của Milestar, mang đến một

model lốp vừa ít ồn và vừa rất êm.

- Venturer AV579: sự nâng cấp của Milestar Ms932, đặc

biệt ở phần hông lốp với kết cấu cao su và lớp bố nylon 

chất lượng cao hơn.

1. LốpADVENZA VENTURER
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• Advenza Coverer là dòng lốp dành cho các dòng xe thể

thao đa dụng (SUV) cỡ lớn, phù hợp với nhiều điều kiện

đường.

• Bao gồm 2 dòng chính:

- Advenza Coverer AC586: tiếp tục là sự cải tiến từ dòng

lốp Milestar Patagonia H/T.

- Advenza Coverer AC686: là dòng gai mới, kết hợp giữa

tính đa dụng của AC586 và sự êm ái của dòng lốp

Venturer khi chạy ở tốc độ cao.

1. LốpADVENZA COVERER
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CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CHUNG

• Tất cả sản phẩm được bảo hành trong thời gian 7 năm hoặc

100% độ sâu gai lốp.

• Lốp bảo hành được quy đổi theo % còn lại của gai lốp lỗi. 

Tuy nhiên, tại thời điểm này, đại lý và nhà máy hỗ trợ đối

mới cho khách mà không quan tâm % gai lốp.

• Lốp được bảo hành khi xảy ra lỗi kỹ thuật, không đến từ việc

sử dụng của khách.

• Các lỗi thường gặp đối với lốp Milestar, riêng Advenza tới

giờ chưa phát hiện lỗi, là phù hông lốp, nứt đường rim line 

(phần hông lốp cạnh rìa mâm).

1. Chế độ bảo hành Milestar và Advenza



CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẮNG NGHE

• Mọi thắc mắc liên hệ Nguyễn Hòa

• Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.v.hoa.7

• Zalo: 0906986158

• Hotline: 0905776786 – 0906986158

Đây là tài sản của National Tyres, mọi nhu cầu sử dụng và sao chép đều cần có sự chấp thuận của chúng tôi.

https://www.facebook.com/nguyen.v.hoa.7

