


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống ngắt động cơ (*) tạm thời có khả năng 
tạm thời tắt máy khi xe dừng quá 5 giây và 
tái khởi động ngay sau khi tăng ga, kết hợp 
với động cơ Blue Core giúp tối ưu hóa khả 
năng tiết kiệm nhiên liệu

Hệ thống khóa thông minh (*) với núm xoay 
có thể thực hiện nhiều chức năng: định vị 
tìm xe, mở/ tắt khóa điện, mở/ khóa cổ xe, 
mở yên xe (kết hợp cùng nút bấm seat).

(*) chỉ có ở phiên bản Đặc Biệt Premium và 
phiên bản Giới Hạn Limited

Dài
Rộng

1.850 mm

705 mm

Trọng lượng 97 kgĐộ cao yên xe
Độ cao gầm xe

770 mm

135 mm

KÍCH THƯỚC

Loại động cơ
Dung tích xy-lanh

Blue Core, 4 thì, SOHC

125 cc

Hệ thống nhiên liệu
Công suất tối đa

Phun xăng điện tử

7,0 kW (9,5 ps)/8.000 vòng/phút

Mô men xoắn cực đại
Hệ thống làm mát
Hệ thống truyền lực

9,6 N.m/5.500 vòng/phút

Làm mát bằng không khí

CVT

ĐỘNG CƠ

Giảm xóc trước
Giảm xóc sau

Phuộc nhún

Giảm chấn dầu và Lò xo

Phanh trước
Phanh sau

Đĩa thủy lực

Phanh thường

Kích thước lốp trước
Kích thước lốp sau

80/80-14 (Lốp có săm)

110/70-14 (Lốp có săm)

KHUNG XE

3 năm hoặc 30.000km 
tùy theo điều kiện nào đến trước (*)
(*)Theo điều kiện của nhà sản xuất 
tham khảo chi tiết trong sổ bảo hành

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

www.yamaha-motor.com.vn

Tiêu chuẩn EU3 Thân thiện môi trường
Chứng nhận khí thải đạt tiêu chuẩn châu âu - EU3
với công nghệ tiên tiến S-CATALYZER.

CHÍNH SÁCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ
Tất cả các loại xe gắn máy Yamaha mới được mua từ các Đại lý do Yamaha ủy 
nhiệm đều được hưởng dịch vụ bảo dưỡng định kì (theo danh mục công việc 
quy định) mà không phải trả tiền công trong vòng 3 năm, tổng cộng là 9 lần 
bảo dưỡng miễn phí, mỗi năm 3 lần như trong sổ bảo hành.

Để được hưởng quyền lợi bảo hành tối đa, bạn phải sử dụng đúng & đủ 9 phiếu 
trong vòng 3 năm. Nếu bạn để đại lý nơi bạn mua xe giữ sổ bảo hành và những 
phiếu bảo dưỡng, bạn sẽ mất mọi quyền lợi về dịch vụ.

Vì quyền lợi của mình, giữ gìn sổ bảo hành cẩn thận!

*

AN TOÀN
Vì sự an toàn của bạn 
hãy đội mũ bảo hiểm

YAMALUBE
Dầu nhớt 

chính hiệu YAMAHA

BẢO TRÌ 
Dịch vụ bảo trì miễn phí 

9 lần trong 3 năm

*

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ

LƯỚT ĐI NHẸ NHÀNG VẬN HÀNH ÊM ÁI

PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN

PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

XANH TRẮNG SỮA ĐENĐỎ

XANH DƯƠNG TRẮNG VANI TRẮNG XANH ĐEN NHÁM

PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

TRẮNG XANH CÔ-BAN BẠC NHÁM ĐỎ NHÁM


