


* 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 2 năm không giới hạn km 
2 Years warranty unlimited mileage

Authorized Dealers: 

Iconic Blue Sword Grey

CÁC MÀU SẮC / COLOR VARIANTS

Động cơ 560cc EURO5 mạnh mẽ
Powerful 560cc EURO5 engine

Màn hình TFT kết nối định vị
Connected TFT screen with navigation

Hệ thống kiểm soát lực kéo & DMODE
Traction Control System & DMODE

Cốp xe dung tích lớn
Large storage space

Chìa khóa thông minh
Smart Key operation

Hệ thống giảm xóc thể thao
Motorcycle-type suspension

Ngoại hình thể thao xứng tầm / Dynamic and aggressive body design

Thiết kế công thái học cải tiến / Improved rider and passenger ergonomics 

Cụm đèn LED bi cầu tích hợp / New projector headlights, integrated flashers 

Chân chống giữa chống trộm / Anti-theft locking centre stand

Hệ thống phanh đĩa ABS 2 kênh / Discs brakes with dual ABS system

Công nghệ ga điện tử mới nhất / Sophisticated fly-by-wire technology

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN / STANDARD EQUIPMENT

2.195 x 780 x 1.415 mm

800 mm

1.575 mm

135 mm

218 kg

15 L

4.8 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

Twin-spar

Phuộc KYB hành trình ngược

KYB Inverted Forks

Phuộc KYB Monoshock

KYB Monoshock

120mm

117mm

Đĩa đôi thủy lực, Ø 267 mm, ABS

Dual Ø267mm hydraulic disc, ABS

Đĩa đơn thủy lực, Ø 282 mm, ABS

Single Ø282mm hydraulic disc, ABS

120/70R15M/C 56H (Tubeless)

160/60R15M/C 67H (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

2 xi-lanh, 4 thì, DOHC, làm mát bằng dung dịch, EURO5

Parallel twin-cylinder, 4-stroke, DOHC, liquid-cooler, EURO5

562 cc

70 × 73 mm

10.9 : 1

47.6 Ps @ 7.500 rpm

55.7 Nm @ 5.250 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


