
 

Thông số kỹ thuật Vespa Sprint S 125 

VESPA SPRINT S 125cc 

ĐỘNG CƠ 

Loại động cơ Piaggio I-get xi-lanh đơn, 4 thì, 3 van 

Hệ thống cung cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử 

Dung tích xi lanh 124.5 cc 

Công suất cực đại 7,9 kW/7.700 vòng/phút 

Momen xoắn cực đại 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 

Đường kính x Hành trình piston 52mm x 58.6mm 

Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức 

Start-up Điện tử 

Hộp số Tự động 

KHUNG XE 

Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xò ống lồng 

Giảm xóc sau 
Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xò ống lồng 4 vị trí 

điều chỉnh 

Hệ thống phanh Hệ thống ABS trên bánh trước 

Phanh trước Phanh thủy lực, đĩa phanh ABS 200mm thép không gỉ 

Phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm 

Bánh trước Lốp không săm  110/70-12" 

Bánh sau Lốp không săm 120/70-12” 

KÍCH THƯỚC 

Dài 1.852 mm 

Rộng 680 mm 

Khoảng cách trục xe 1334 mm 



Dung tích bình xăng 7L +/- 0.5L 

Trọng lượng 
130kg 

 

Tiêu chuẩn khí thải  
Euro 3 

 

 

Thông số kỹ thuật Vespa Primavera S 125 

PRIMAVERA S 125cc 

ĐỘNG CƠ 

Loại động cơ Piaggio I-get xi-lanh đơn, 4 thì, 3 van 

 Hệ thống cung cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử 

Dung tích xi lanh 124.5 cc 

 Công suất cực đại 7,9 kW/7.700 vòng/phút 

Momen xoắn cực đại 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 

Đường kính x Hành trình piston 52mm x 58.6mm 

 Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức 

Start-up Điện tử 

Hộp số Tự động 

KHUNG XE 

 Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xò ống lồng 

Giảm xóc sau 
Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xò ống lồng 4 

vị trí điều chỉnh 

Hệ thống phanh Hệ thống ABS trên bánh trước 

 Phanh trước Phanh thủy lực, đĩa phanh ABS 200mm thép không gỉ 

 Phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm 



 Bánh trước Lốp không săm  110/70-12" 

 Bánh sau Lốp không săm 120/70-12” 

KÍCH THƯỚC 

Dài 1.852 mm 

 Rộng 680 mm 

Khoảng cách trục xe 1334 mm 

Dung tích bình xăng 7L +/- 0.5L 

Trọng lượng 
130kg 

 

Tiêu chuẩn khí thải  
Euro 3 

 

 

 

 

 

 

 


