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Chiếc xe này là đẹp hơn so với cuộc sống cũ, chỉ có sơn là quá nhàm chán màu trắng trong một thời gian, nhưng điều này khủng khiếp chanh-vàng và đen trông rất ngớ ngẩn và chiếc xe là tốt, do đó, giảm giá sẽ được nhiều người mua hơn tôi mua màu trắng này kể từ cuối tháng mười, Mua và đăng ký 41.5trd bác sĩ 1000 km đầu có
xăng khủng khiếp, bây giờ nó là bình thường, xe vẫn trơn tru, không thay thế ở tất cả, yên xe cao, chỗ ngồi thoải mái, thân rộng cho rất thuận tiện (đôi khi tôi chèn 3 MBH trong không gian vẫn đủ cho một số điều nhỏ), xăng cũng thuận tiện, chỉ có mặt sau của xe là quá nặng, quay xe một chút, xe đi đến đầm phá như bình thường.
Nhưng khuyên tôi không nên mua màu trắng, nó là bẩn ... Tôi có một vài nhận xét sơ bộ về chiếc xe này để tham khảo: - Thiết bị ô tô Sym nói chung, xe khá chắc chắn; Nhưng nhựa là người nghèo, nhanh chóng bạc và dễ vỡ; - Uống xăng hạng hai so với các loại xe phổ thông tại Việt Nam (Honda, Ya, Su), tuy nhiên, có EFI sẽ tốt hơn
một chút; - Chiếc xe bằng phẳng, mạnh mẽ và khá nặng; Có rất nhiều điểm thiết kế / sử dụng thuận tiện; - Trên hình thức của trẻ em của Elizabeth EFI: xem phía trước là khá đẹp, nhưng mặt sau là rất thô, xấu; đặc biệt là ở phía sau, yên xe và tay cầm. Nhìn chung: hình dạng (nhưng một ít hai gạo như thế này), xe tốt, xăng BT. Giá hơi
đắt. SYM đều là bản sao của các công ty khác, SYM và Star Y It, nhìn vào nó trông giống như Vespa LX, đi xuống đường không biết nếu mọi người thường nhầm lẫn với Vespa LX, nhưng chuyến đi này là đẹp nhất như LX! Chiếc xe hiện đang trên đường đèo Mã Pì Lèng. Đạt gặp con voi xanh đến khu du lịch Ko Can DAP socua. Hồ
chiến mã đạt bo chiec nj 'e dang tjnh mua cho võ e.... Để bjk dc co... nghe chim cu. Tôi tự hỏi giữa Yamaha Elizabeth E F mới tôi và Nozza vì Nozza đã không nhận được sản phẩm nào được nêu ra, vì vậy tôi đã không nhìn thấy nó bằng mắt của riêng tôi, nhưng tôi chỉ nhìn vào hình ảnh trực tuyến. Nhìn chung nó trông đẹp, theo mọi
người, đuôi của Nozza chỉ là 4 điểm. Bạn có thể cho tôi một bình luận? Tôi nên mua Nozza hoặc Elizabeth E FI? Cảm ơn các anh chị em! Tôi tự hỏi giữa Yamaha Elizabeth E F mới tôi và Nozza vì Nozza đã không nhận được sản phẩm nào được nêu ra, vì vậy tôi đã không nhìn thấy nó bằng mắt của riêng tôi, nhưng tôi chỉ nhìn vào hình
ảnh trực tuyến. Nhìn chung nó trông đẹp, theo mọi người, đuôi của Nozza chỉ là 4 điểm. Bạn có thể cho tôi một bình luận? Tôi nên mua Nozza hoặc Elizabeth E FI? Cảm ơn bạn anh chị em, vì vậy mua Nozza Elizabeth bây giờ trông xấu xí, lỗi thời, xin chào! Tôi tự hỏi giữa Yamaha Elizabeth E F mới tôi và Nozza vì Nozza đã không nhận
được sản phẩm nào được nêu ra, vì vậy tôi đã không nhìn thấy nó bằng mắt của riêng tôi, nhưng tôi chỉ nhìn vào hình ảnh trực tuyến. Nhìn chung nó trông đẹp, theo mọi người, đuôi của Nozza chỉ là 4 điểm. Bạn có thể cho tôi một bình luận? Tôi nên mua Nozza hoặc Elizabeth E FI? Cảm ơn bạn, trạm nào là dành cho bạn? (Dân trí) -
Gần như giống nhau. Yamaha Nozza và Honda Vision rủ nhau ra mắt, tạo sự cạnh tranh trực tiếp không chỉ với đặc trưng của sản phẩm mà còn ở giá bán. Trong khi đó, Thủ tướng tiềm năng, mô hình SYM Elizabeth EFI âm thầm tiếp cận thị trường ... Được thiết kế bởi ba mẫu xe này, Honda Vision có chiều dài xe lớn nhất, dung tích
bình nhiên liệu và chiều cao khung gầm. Tuy nhiên, một tính năng mà Honda Vision không có như hai mẫu xe còn lại là vị trí nắp bình xăng. Cùng thiết kế bình xăng nằm dưới chân người lái, nhưng Yamaha Nozza và SYM Elizabeth EFI có nắp bình xăng ngay ở hốc trước, thoải mái hơn nhiều so với vị trí dưới cốp sau của Honda Vision.
Vì thiết kế của bình gas nằm dưới yên xe, cốp xe của Honda Vision nhỏ hơn hai đối thủ khi nó chỉ có thể chứa một mũ bảo hiểm trên cả hai đầu, trong khi Nozza và Elizabeth EFI giữ hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Ngoài ra, xe Honda có sự khác biệt, với vị trí còi xe nằm ngay trên công tắc rẽ chứ không phải phía dưới, như thiết kế thông
thường ở xe máy. Honda Vision Về hàng ghế sau, thiết kế của Yamaha Nozza và mẫu SYM Elizabeth EFI gọn gàng hơn, phù hợp với khách hàng nữ. Nó cũng rõ ràng rằng Tầm nhìn là nhằm vào cả khách hàng nam và nữ, trong khi Nozza và Elizabeth EFI chủ yếu nhằm vào khách hàng nữ. Mẫu Sym Elizabeth EFI có thế mạnh so với
hai đối thủ trong thiết kế chìa khóa điện tích hợp bộ điều khiển có thể tìm thấy chiếc xe ở giữa phía đông, mở yên xe từ xa... Động cơ Cả ba mẫu xe tay ga này đều sử dụng động cơ xăng 4 chỗ, phun xăng điện tử nên đủ tiết kiệm, dễ sử dụng và không khó để bắt đầu vào mùa lạnh. Đặc biệt, Honda Vision có thế mạnh về tiết kiệm nhiên
liệu và công suất động cơ, bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn cần thiết để chạy, thiết kế hữu ích khi không thể cung cấp điện (Nozza và Elizabeth EFI không có). Thiết bị an toàn Yamaha Nozza Hệ thống phanh kết hợp Honda (Combi Brake) là trang bị hữu ích cho người tiêu dùng xăng, đặc biệt là đối với điều kiện đường s tránh tại Việt
Nam, loại bỏ tình trạng mất lái khi xe không bám đường trên phanh. Ngoài ra, Honda cũng có tùy chọn công tắc chân bên cho Vision, giúp loại bỏ nghước người dùng vẫn giữ được chân bên lăn. SYM Elizabeth EFI Cung cấp giá bán lẻ và thời gian bảo lãnh Nếu bạn mua Nozza Elizabeth bây giờ trông xấu, lỗi thời - những chiếc xe 2 chỉ
có chuyến đi của phụ nữ là hợp lý. Nếu x1m6 cao, chọn Elizabeth EFI, và nếu người đó thấp, nhỏ, chọn Nozza - Về tiện ích: gần như giống nhau về thân cây, đổ xăng, nhưng Elizabeth EFI hơn trong điều khiển từ xa tìm thấy một chiếc xe hơi - Về điện năng và tiêu thụ xăng: Elizabeth EFI 8,5 mã lực, Nozza 7,3 mã lực như vậy có thể
Nozza ít xăng. - Giá: Elizabeth EFI: phanh đĩa, khoảng 35 phanh cơ khí khoảng 33 triệu: Nozza: khoảng 36 triệu: Elizabeth, một vài năm trước trông đẹp, h trông xấu . Đó là một mô hình cũ. SYM cần cải thiện. Trong 3 xe mỗi Nozza. Nếu bạn ổn, bạn nên chọn khách hàng tiềm năng hoặc SCR. Hôm nay nhìn Vission từ bên ngoài trông
quá xấu - Eli nhái Lx vỏ đó Lx 1kg là 113kg so với 112kg. Ngay cả Fi cũng không. nhưng SYm vẫn nổi tiếng về mức tiêu thụ xăng. Các trường hợp nghiêm trọng hơn là xa chì và SCR và hãy nhớ rằng SCR Fi, bởi vì SCR có một cuộc sống yên bình. Xăng 50k đi 80-90km có thể tin được, nhưng 100km là điều khó tin. - nhưng một trong
những điều cần nhớ về chiếc xe là trọng lượng vừa phải. Nhưng nặng như Eli này, nó là bình thường để đi thẳng trên một con đường khô, nhưng con đường mưa trơn trượt hoặc va chạm, gấu yêu chú sẽ là một trong những người được đủ vì chiếc xe quá nặng, nhưng gấu không thể cưỡng lại Eli này, tôi thấy nó là phòng chân gây
phiền nhiễu nhất cho người phía sau, khó khăn để loại bỏ chiếc xe. Xuất bản ngày 08 tháng 8 năm 2007 Đỗ Hải An Attila ánh sáng tròn mới, máy 125cm3, tự động tắt máy tại điểm dừng và khí sẽ làm việc bình thường để tiết kiệm nhiên liệu, đèn tự điều chỉnh khi xe bị phân tâm để ánh sáng luôn tập trung sử dụng bóng Halogen 55w,
contermet và một hộp điều khiển điện tử rất tốt, đá chống serate, mở yên xe và nắp ga tự động (Contac có chức năng: mở xe - yên - xăng - khóa (khi xe bị khóa công tắc sang chế độ tự vệ khỏi trộm cắp), tốc độ tối đa lên tới 140 km/h (mặt đồng hồ 180 km/h), trung bình 45 km/1lit ở tốc độ cao, 55 km/1l ở tốc độ 40 km/h/ Nhiều tính năng
độc đáo từ loại SYM mới này, chạy rất đầm phá và cao do việc sử dụng một bánh xe có, bể chứa nước, cao cấp 1 lít độ nhớt. Giá cuối cùng 29T (từ bikervietnam.com.vn) Thương hiệu: ATTILA ELIZABETH VT5 Số chứng nhận: 223/Vaz06 - 01/07 Xuất xứ: Đài Loan và Việt Nam Loại xe: Xe máy hai bánh Năm sản xuất ra mắt: 2007
Doanh nghiệp sản xuất: OAO Sản xuất và chế biến sản phẩm xuất khẩu VN Địa chỉ: Cứng 5, Ba Gorg, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại/fax: 061-81208/034-827171 /061-812686 Tùy chọn chung: Mã khung: RLGKA12ED-D Trọng lượng: 113 kG Phân phối - Bánh trước: 43,5 kG - Bánh sau: 69.. 5 kG Tổng trọng lượng: 2 23 kG Số người
được phép mang theo: 2 Người Kích thước xe: Chiều dài x Chiều dài x Chiều cao: 1795 x 668 x 1100 mm Chiều dài cơ sở : 1260 mm Loại nhiên liệu: Xăng unethyl có giá 92 con ốc hòa tan Động cơ: Mark: SYMMVT5 Loại: Xăng 4 kỳ, xăng, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí Khối lượng: 124,6 cm3 Công suất / tốc độ lớn nhất: 6,5 kW /
7500 v / ph Hệ thống phanh: Phía trước / phanh phía sau: Phanh lái xe / trống trống tang kích thước: lốp trước / sau: 100/90 - 10/100/90 - 10 (Tổng hợp từ muare.vn) Nộp theo: Un
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