THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

CHÍNH SÁCH ƯU VIỆT

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.

ĐẶT HÀNG NGAY
TẠI ĐÂY

ĐỘNG CƠ
Công suất lớn nhất

2300 W

Công suất danh định

1200 W

Loại động cơ

VinFast E Motor

Kiểu động cơ

Một chiều không chổi than

Tốc độ tối đa

60 km/h

Tiêu chuẩn chống nước

IP67

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

03

THỂ TÍCH CỐP XE

20 lít

NĂM

Sống Xanh Thanh Lịch

ĐÈN PHA HÌNH

Kim cương

HỆ THỐNG ẮC QUY
Loại ắc quy

Ắc-quy chì axit kín khí, 6 bình nối tiếp

Dung lượng ắc quy

22 Ah

Khối lượng ắc quy

40,5 kg (6,75 kg/bình ắc quy)

Thời gian sạc đầy

8h được 80%, 9h được 95%, 11h được 100%

Tự ngắt sạc khi đầy bình

Có

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

90 km

Sạc điện với trạm sạc VinFast

Có

Tìm xe trong bãi đỗ bằng chìa khóa

Có

Tìm xe

THÔNG SỐ CƠ BẢN
Dài x Rộng x Cao

1890 x 684 x 1125 mm

Khoảng cách trục bánh trước - sau

1321 mm

Khoảng sáng gầm xe

125 mm

Chiều cao yên

757 mm

Kích thước lốp trước | sau

90/90-14M/C 46P | 120/70-12 58P

Khối lượng net

127 kg (Gồm ắc quy)

Đèn pha

Halogen

Đèn xi nhan - Đèn hậu

LED

Giảm xóc trước

Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn dầu

bảo hành chính hãng lên tới 03 năm, VinFast luôn

Giảm xóc sau

Giảm xóc đôi, lò xo trụ, giảm chấn dầu

đồng hành để mang đến những trải nghiệm an tâm

Phanh trước

Phanh đĩa

trên mọi hành trình.

Phanh sau

Phanh tang trống

Thể tích cốp

20 L

TRONG BÃI ĐỖ

Hệ sinh thái toàn diện với hệ thống hàng trăm cửa
hàng phủ rộng trên cả nước cùng chính sách

ĐÈN HẬU
CỐP ĐỂ ĐỒ

Phía trước

Full LED

VINFASTAUTO.COM

1900 23 23 89

KHÁC BIỆT
ĐẦY LÔI CUỐN

Khám phá những hành trình mới bằng niềm hăng say bất tận,
chinh phục mọi thử thách bằng nhiệt huyết tràn đầy, VinFast
Klara A2 với thiết kế mang hơi thở đương đại từ Italia cùng
khả năng vận hành bền bỉ sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi
cung đường, bứt phá mọi giới hạn, tận hưởng những giá trị
nguyên bản của cuộc sống an lành, xanh sạch.
Được sáng tạo bởi hãng thiết kế hàng đầu thế giới Torino Design,
VinFast Klara A2 toát lên sức hút từ kiểu dáng thanh lịch và
phong cách thời thượng. Hệ thống đèn pha với cảm hứng từ
những viên kim cương lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi
ánh nhìn xung quanh.

CHỐNG NƯỚC VƯỢT TRỘI

VẬN HÀNH BỀN BỈ
Thiết kế đỉnh cao tôn vinh vóc dáng người
cầm lái, vận hành bền bỉ trên mọi cung đường
nhờ hai chế độ eco và sport linh hoạt, động cơ
tiên tiến do VinFast nghiên cứu và phát triển,
Klara A2 xứng danh người đồng hành tin cậy
trên mọi hành trình.

QUÃNG ĐƯỜNG

90 KM

VẬN TỐC

60 KM/H

KHÍ THẢI

0%

ĐỘNG CƠ

VINFAST

TIÊU CHUẨN
CHỐNG NƯỚC
ĐỘNG CƠ

IP67

NGẬP SÂU

0,5 M

trong 30 phút

Klara A2 xứng danh người
đồng hành tin cậy trên mọi hành trình.

PHANH ĐĨA

Nissin

GIẢM XÓC

Kaifa

Bứt phá nhờ công nghệ động cơ hoàn toàn
mới do VinFast nghiên cứu và phát triển,
động cơ Klara A2 có khả năng chống nước
vượt trội ở mức nước ngập sâu 0,5 m trong
thời gian 30 phút.

