
SPECIFICATIONS

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/ Wet weight:
 

2,070 x 705 x 1,160 mm
835 mm
1,395 mm
135 mm
188 kg
13 L

Crossplane, 2 xi-lanh, 4 thì, DOHC
Crossplane, 2 cylinders, 4-stroke, DOHC
689 cc            
80 × 68.6 mm

11.5:1 
73 Ps @ 8,750 rpm
67 Nm @ 6,500 rpm

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:

CÁC MÀU SẮC/ COLOR VARIANTS

ĐỘNG CƠ / ENGINE 

KÍCH THƯỚC / DIMENSSION 

Bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt/ Assist & Slipper clutch 
Bộ phanh đĩa hướng tâm/ Radial-mount brake calipers
Ghi đông clip-on thể thao/ Sporty clip-on handle bars
Hệ thống đèn LED đa chức năng/ Bi-functional and DRL LED system
Yên xe cao cấp/ High quality seat materials
Tư thế lái thể thao/ Sport riding position
Gắp sau bất đối xứng độc đáo/ Asymetric aluminum swingarm
Màn hình LCD rực rỡ/ High contrast LCD instrument

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN / STANDARD EQUIPMENT

Khung kim cương/ Diamond
Phuộc KYB hành trình ngược tùy chỉnh
KYB USD forks, fully adjustable
130 mm
KYB monoshock, tùy chỉnh đàn hồi và tải trọng
KYB monoshock, preload and rebound adjust
130 mm
Đĩa kép thủy lực, Ø 298 mm
Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Đĩa đơn thủy lực, Ø 245 mm
Hydraulic disc, Ø 245 mm
120/70 ZR17 M/C (58W)
180/55 ZR17 M/C (73W) 

Khung xe/ Frame
Phuộc trước/ Front suspension

Hành trình phuộc trước/ Front travel
Phuộc sau/ Rear suspension

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

Động cơ crossplane CP2 mạnh mẽ
High-torque crossplane CP2 engine

Khung sườn tối ưu trọng lượng
Optimized lightweight frame

Thiết kế đậm chất thể thao R-series
R-series inspired sporty design

Hệ thống giảm sóc tùy chỉnh toàn phần
Fully adjustable suspension systems

Tùy chọn Hệ thống sang số nhanh
Optional Quickshift system

Hệ thống phanh đĩa hướng tâm
Radial mount brake calipers 

Icon Blue Yamaha Black

Authorized Dealers: 

* Bảo hành 2 năm không giới hạn Km
   2 Years warranty unlimited mileage

* 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 YAMHA không cần phải báo trước
Technical information may subject to changes at YAMAHA’s discretion without prior notice.


