


* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa / The photos are purely for illustration and reference purpose
* Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà YAMAHA không cần phải báo trước
Technical information may subject to changes at YAMAHA’s discretion without prior notice

* Bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km
3 Years or 30.000 km warranty

Authorized Dealers: 

Mat Dark Bluish Gray Metalic Pastel Dark Gray

CÁC MÀU SẮC / COLOR VARIANTS

Động cơ Blue Core mạnh mẽ & tiết kiệm
Powerful & efficient Blue Core engine

Hệ thống giảm xóc êm ái & ổn định
Motorcycle-type forks for high stability

Cốp xe dung tích lớn
Large underseat storage

Màn hình LCD kết hợp
LED instrument panel

Yên xe cao cấp với tựa lưng thư giãn
Premium seat with independent backrest

Ổ cắm 12V tiện dụng
Handy 12V outlet

DNA dòng MAX thể thao và năng động / Sporty and dynamic MAX Series DNA

Mâm xe thể thao 15” trước & 14” sau  / Sporty 15 and 14 inch wheels 

Hệ thống khóa thông minh / Smartkey system 

Hệ thống kiểm soát lực kéo / Traction Control System 

Hệ thống phanh đĩa ABS / Discs brakes with dual ABS system

Hệ thống đèn LED / Full LED lights

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN / STANDARD EQUIPMENT

2.185 x 775 x 1.415 mm

795 mm

1.540 mm

135 mm

179 kg

13 L

3.0 L/100 km 

Dài x Rộng x Cao /  L x W x H :

Chiều cao yên / Seat height :

Trục cơ sở / Wheelbase :

Khoảng sáng gầm / Ground clearance :

Trọng lượng ướt / Wet weight :

Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity :

Tiêu thụ nhiên liệu / Consumption :

KÍCH THƯỚC / DIMENSSION

Khung ống thép đôi / Double cradle

Phuộc KYB ống lồng

KYB Telescopic forks

Phuộc KYB giảm sốc đôi, tùy chỉnh

KYB Dual shock, preload adjust

110mm

79mm

Đĩa đơn thủy lực, Ø 267 mm, ABS

Single Ø267mm hydraulic disc, ABS

Đĩa đơn thủy lực, Ø 245 mm, ABS

Single Ø245mm hydraulic disc, ABS

120/70-15 (Tubeless)

140/70-14 (Tubeless)

Khung xe / Frame :

Phuộc trước :

Front suspension system

Phuộc sau :

Rear suspension system

Hành trình phuộc trước / Front travel :

Hành trình phuộc sau / Rear travel :

Phanh trước :

Front brake

Phanh sau :

Rear brake

Lốp trước / Front tyre :

Lốp sau / Rear tyre :

KẾT CẤU / CHASSIS

1 xi-lanh, 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch, EURO5

Single cylinder, 4-stroke, SOHC, liquid-cooler, EURO5

292 cc

70 × 75.8 mm

10.9 : 1

28 Ps @ 7.250 rpm

29 Nm @ 5.750 rpm

Dây curoa thang, chuyển số tự động

V-Belt, automatic

Động cơ :

Engine type

Dung tích / Displacement :

Đường kính x Hành trình piston / Bore x Stroke :

Tỉ số nén / Compression ratio :

Công suất cực đại / Maximum output :

Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque :

Hệ thống truyền dẫn :

Transmission system

ĐỘNG CƠ / ENGINE

SPECIFICATIONS


