CÔNG NGHỆ BỨT PHÁ
KẾT NỐI MỌI HÀNH TRÌNH

CÔNG NGHỆ PIN
TIÊN TIẾN

Màu bạc

Màu đỏ

Màu đen
CHI TIẾT TẠI ĐÂY

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
PAAK (PHONE AS A KEY)
HIỆN ĐẠI

Công nghệ pin Lithium: Sử dụng cell pin
của Samsung và công nghệ pack pin
tiên tiến do VinFast nghiên cứu và phát
triển, đạt chuẩn Châu Âu UNR R136.

Điều khiển xe dễ dàng bằng
một chạm qua app điện thoại
không cần chìa khóa

ĐỘNG CƠ

Quãng đường di chuyển tối đa trong
một lần sạc lên tới 101 km, thời gian
sạc 0 - 100% trong vòng 5,5 giờ.

Khởi động và tắt máy linh hoạt
Bật và tắt tính năng chống trộm
từ xa

Công suất hữu ích lớn nhất (công suất lớn nhất)

7100 W

Công suất danh định

3500 W

Loại động cơ

Motor điện đặt giữa, truyền động bằng dây xích

Tốc độ tối đa

90 km/h

Tiêu chuẩn chống nước

IP67

HỆ THỐNG PIN/ẮC QUY

BẢO QUẢN PIN HIỆU QUẢ

Mở cốp tiện lợi

HỆ THỐNG KẾT NỐI THÔNG
MINH HMI - TÍCH HỢP ESIM

Khách hàng tải ứng dụng
VinFast E-Scooter tại:

Tự động chẩn đoán và cảnh báo
lỗi giúp người cầm lái chủ động
trên mọi hành trình

Duy trì dung lượng pin trên
20% trong quá trình sử
dụng. Không nên để kiệt pin
mà nên cắm sạc khi dung
lượng pin thấp hơn 20%.

Không nên sạc khi nhiệt độ
pin đang ở mức cao hơn
45ºC. Vì lý do an toàn, pin sẽ
không sạc được khi pin quá
nóng ở nhiệt độ trên 72ºC.

Định vị xe (GPS) toàn cầu
Quản lý mọi hành trình
Tự động cập nhật phần mềm trên
xe thông qua app trên điện thoại

HỆ THỐNG KHÓA THÔNG MINH
(SMART KEY)

LỢI ÍCH THUÊ PIN

Đa tính năng trên một chìa khóa: mở và
khóa cổ xe, cốp xe và khởi động tính
năng chống trộm

Pin Lithium

Dung lượng pin

49,6 Ah/2pin

Trọng lượng trung bình

19 kg/2pin

Thời gian sạc đầy

5,5 - 6 h

Tiêu chuẩn chống nước

IP67

Quãng đường đi được 1 lần sạc - tốc độ 30 km/h

101 km

HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH
Giảm xóc trước

Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn dầu

Giảm xóc sau

Giảm xóc đôi, lò xo trụ, giảm chấn dầu

Phanh trước

Phanh đĩa ABS

Phanh sau

Phanh đĩa ABS

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Linh hoạt vừa sạc pin
tại nhà vừa sạc pin tại
hệ thống trạm sạc rộng
khắp của VinFast.

Sử dụng công nghệ tiên
tiến quản lý pin, VinFast
bảo hành pin trọn đời để
đảm bảo hỗ trợ khách
hàng tốt nhất.

Không cần ổ khóa điều khiển
Được trang bị cảm biến tự động để khởi
động trong phạm vi một mét

Loại pin/ắc quy

Khoảng cách trục bánh trước - sau

1360 mm

Dài x rộng x cao

2006 x 800 x 1255 mm

Khoảng sáng gầm

160 mm

Chiều cao yên

780 mm

Thể tích cốp

17 L

Kích thước lốp trước | sau

100/80-16M/C 50P | 120/80-16M/C 60P

TRỌNG LƯỢNG

Không tốn chi phí mua,
không chịu rủi ro về pin.

Cứu hộ pin 24/7.

Xe

146 kg (Gồm 2 pin)

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
Đèn pha trước

LED projector

Đèn xi nhan - Đèn hậu

LED

Lưu ý: Hình ảnh có thể khác với thực tế và các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

THÁCH THỨC
MỌI GIỚI HẠN
Thiết kế kiểu dáng được thực hiện bởi
đơn vị danh tiếng Kiska, Theon là
biểu tượng của sức mạnh, tốc độ,
công nghệ và tương lai.

MẠNH MẼ

CÔNG SUẤT
ĐỘNG CƠ 3500 W

KM/H

Tốc độ tối đa lên tới
90 km/h.

CÔNG NGHỆ PIN
TIÊN TIẾN

QUÃNG ĐƯỜNG

KM

Quãng đường di chuyển
tối đa trong một lần sạc
pin lên tới 101 km nhờ
công nghệ pin tiên tiến
do VinFast nghiên cứu và
phát triển.

THỂ THAO
CÔNG NGHỆ

KM/H

THỜI THƯỢNG

BỨT TỐC
NHANH CHÓNG
Từ 0-50 km/h trong
vòng 6s.

ĐỘNG CƠ TRUNG TÂM
VÀ TRUYỀN ĐỘNG
BẰNG DÂY XÍCH

HỆ THỐNG
GIẢM XÓC
ÊM ÁI

KHUNG XE CHỊU LỰC
THEO TIÊU CHUẨN
CHÂU ÂU

HỆ THỐNG
PHANH
ABS CONTINENTAL
Trang bị hệ thống phanh
ABS tại cả bánh trước và
sau, giảm tối đa trơn trượt
trong quá trình di chuyển,
đảm bảo an toàn trên mọi
địa hình.

HỆ THỐNG
ĐÈN FULL LED
& ĐÈN PHA PROJECTOR
Đèn Full LED bao gồm cả
đèn pha, đèn hậu, xi nhan,
đèn phanh. Hệ thống đèn
pha LED Projector nâng
cao khả năng chiếu sáng,
an toàn khi di chuyển vào
ban đêm.

TIÊU CHUẨN
CHỐNG NƯỚC
ĐỘNG CƠ
IP67

KHẲNG ĐỊNH CHẤT TÔI

Đảm bảo sự cân bằng
của xe, mang tới trải
nghiệm hoàn hảo cho
người cầm lái.

Trang bị hệ thống giảm
xóc Showa danh tiếng của
Nhật Bản cho cảm giác
êm ái trên mọi hành trình.

Vận hành an toàn
trên nhiều địa hình.

Sử dụng động cơ đạt tiêu
chuẩn IP67 giúp xe hoạt
động ổn định ngay cả khi
ngập nước 0,5 m trong
30 phút.

