


BỘ PHÁT ĐIỆN THÔNG MINH

ĐỘNG CƠ BLUE CORE 125CC

Là cải tiến vừa giúp cho thiết kế của xe được tinh giảm gọn và nhẹ hơn, 
vừa mang lại cho xe khả năng khởi động mượt mà.

Bộ phát điện thông minh hoạt động theo cơ chế cho dòng điện chạy qua 
bộ phát điện theo chiều ngược lại, tích hợp mô-tơ khởi động giúp xe khởi 

động êm ái và dễ dàng. 
Nhờ đó mà người dùng có thể trải nghiệm 2 tính năng tiện lợi:

HỆ THỐNG NGẮT ĐỘNG CƠ
   TẠM THỜI

Hệ thống có chức năng tự động ngắt động cơ khi  
dừng xe và tái khởi động khi tăng ga, với chế độ 

THÔNG THƯỜNG và ĐƯỜNG ĐÔNG giúp 
tiết kiệm nhiên liệu hơn đến 6% trong 

điều kiện thử nghiệm của Yamaha.

KHỞI ĐỘNG NHANH VỚI MỘT LẦN NHẤN
Khởi động nhanh gọn với một lần nhấn và không gây tiếng ồn.

 

 

 

 

 

• Làm Mát Bằng Không Khí

• Lướt Đi Nhẹ Nhàng

• Tiết Kiệm Nhiên Liệu

• Hoạt Động Bền Bỉ

• Vận Hành Êm Ái



PHIÊN BẢN  ĐẶC BIỆT PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN
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Hệ thống có chức năng tự động ngắt động cơ khi  
dừng xe và tái khởi động khi tăng ga, với chế độ 

THÔNG THƯỜNG và ĐƯỜNG ĐÔNG giúp 
tiết kiệm nhiên liệu hơn đến 6% trong 

điều kiện thử nghiệm của Yamaha.

Anti-lock Braking System
HỆ THỐNG CHỐNG

BÓ CỨNG PHANH ABS

(Chỉ có trên phiên bản FreeGo S)

Điều chỉnh lực phanh khi phanh 
gấp hoặc đường trơn ướt, hạn chế 
hiện tượng trượt bánh nguy hiểm 
để tăng độ ổn định xe cho người lái 
khi phanh xe.

MẶT ĐỒNG HỒ LCD
Mặt đồng hồ LCD sắc nét cùng các thông số 
kĩ thuật hữu ích được sắp xếp đơn giản, dễ 
đọc giúp người lái kiểm soát tốt hành trình 
và lượng nhiên liệu sử dụng.

  YÊN XE DÀI, SÀN ĐỂ CHÂN THOẢI MÁI VÀ
CỐP CHỨA ĐỒ RỘNG 

Yên xe dài 720 mm và sàn để chân rộng rãi đem lại 
cảm giác tự do và thoải mái cho cả người lái và người 
ngồi sau. 
Cốp chứa đồ rộng với dung tích 25L có thể chứa hai 
nón bảo hiểm nửa đầu và nhiều đồ dùng khác.

BÁNH XE TRƯỚC VÀ SAU VỮNG VÀNG 
Bánh xe kích cỡ lớn mang đến trải nghiệm lái an 
toàn, đồng thời làm nổi bật thiết kế xe và tăng cảm 
giác chắc chắn, đáng tin cậy. 
Lốp không săm giúp hạn chế các trường hợp nổ 
lốp xe gây ra do vật nhọn.

HỆ THỐNG ĐÈN LED
Đèn pha và đèn hậu đều được sử dụng công 

nghệ LED hiện đại giúp chiếu sáng tối ưu 
trong môi trường đô thị.

HỆ THỐNG KHOÁ
 THÔNG MINH 

 SMART-KEY(Chỉ có trên phiên bản FreeGo S)

Hệ thống khoá thông minh chỉ kích 
hoạt khi người giữ chìa khoá đang ở 

trong phạm vi cho phép, với núm xoay 
có thể thực hiện nhiều chức năng.

  NẮP BÌNH XĂNG VÀ CỔNG CẮM SẠC ĐIỆN THOẠI
TIỆN LỢI 

Cổng cắm sạc điện thoại 12V và nắp bình xăng nằm ở phía 
trước đầu xe, ngay phía trên chỗ để chân, giúp người lái thuận 
tiện sử dụng mà không phải rời khỏi yên xe.
Nắp bình xăng mở dễ dàng với một nút nhấn, an toàn cho 
người sử dụng.




