
Chytrý a sportovní
způsob cestování
Jako všechny modely řady MAX se i sportovní XMAX 300

inspiruje kultovním strojem TMAX, který je

nejprodávanějším maxiskútrem v Evropě.

K zajištění hbitého ovládání a vysoké míry pohodlí je lehký

podvozek opatřen špičkovým odpružením. Motor Blue

Core splňující požadavky emisní normy EU4 zajišťuje

vysoký výkon při nízké spotřebě paliva. XMAX 300

s dvojitými LED světlomety a dynamickou kapotáží je

předurčen podávat maximální výkony.

Vysokou míru ovladatelnosti vám zajistí standardně

instalované systémy ABS a TCS. Díky novému systému

bezklíčového zapalování Smart Key a praktické 12V

zásuvce pro napájení vašich zařízení bude každý den

o něco příjemnější. XMAX 300: Chtějte to, co potřebujete!

Dynamický design řady MAX a prvotřídní

provedení

Výkonný a úsporný motor Blue Core

plnící emisní normu EU4

Vidlice motocyklového typu pro

vysokou stabilitu

Systém kontroly trakce (TCS) pro jisté

vedení stopy

Praktický systém bezklíčového

zapalování Smart Key

Dva LED světlomety, zadní LED světlo

Nové luxusní sedlo, úložný prostor pro

2 integrální helmy

Vysoce kvalitní přístrojový LCD panel

Výstup 12V pro napájení a nabíjení

vaš ich zařízení

15palcové přední kolo a 14palcové zadní

kolo

Kotoučové brzdy vpředu i vzadu, ABS

součástí standardní výbavy

Sedlo a interiér v prvotřídní kvalitě

XMAX 300



Chytrý a sportovní způsob cestování
XMAX 300 s ryzí DNA TMAX nabízí styl, prestiž a špičkovou kvalitu maxiskútru, doprovázenou

praktičností a cenovou dostupností lehkého stroje.

Kompaktní podvozek vybavený vidlicí motocyklového typu zajišťuje vyšší stabilitu a poskytuje

sportovní ovladatelnost s prvotřídním pohodlím. Díky výkonnému a hospodárnému novému motoru

Blue Core nabízí veškerý nezbytný výkon, který potřebujete k rychlému dojíždění i víkendovým

výletům.

Špičkově vybavený sportovní skútr Yamaha XMAX 300 s novým mimořádně kvalitním sedlem

a přístrojovým LCD panelem, dynamickou kapotáží, dvěma LED světlomety a designem řady MAX splní

vaše přání a uspokojí vaše potřeby. Jezděte chytře. Jezděte rychle. Jezděte na MAX.

XMAX 300
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Výkonný a hospodárný motor
Blue Core o objemu 300 ccm
vyhovující emisním požadavkům
normy EU4

Technologie Blue Core pomáhá získat

vyšší výkon při nižší spotřebě paliva.

Motor modelu XMAX 300 disponuje ventily

s optimalizovaným tvarem, kompaktní

spalovací komorou a optimálním

časováním. Toto provedení umožnilo

omezit ztráty výkonu a zvýšit účinnost.

Proto vám kapalinou chlazený motor

o objemu 300 ccm nabídne vyšší výkon při

nižší spotřebě!

Praktická 12V zásuvka

XMAX 300 je rovněž vybaven 12V zásuvkou

umístěnou v levém panelu před jezdcem.

Tento praktický prvek vám na cestách

umožní napájet systém GPS / navigaci

nebo nabíjet další zařízení. Dynamický

a sportovní skútr o objemu 300 ccm se tak

stává dokonalým společníkem, ideálním

k dojíždění i vyjížďkám ve volném čase.

Plynulé a sportovní ovládání

XMAX 300, inspirovaný vysoce výkonným

modelem TMAX, je vybaven teleskopickou

vidlicí motocyklového typu zajišťující

pohodlnou jízdu, snadné řízení a hbité jízdní

vlastnosti. Vidlice s vysokými technickými

parametry disponuje vysokým zdvihem.

Absorbuje nárazy a zajišťuje jízdní vlastnosti

a stabilitu na úrovni motocyklu.

Nový inverzní přístrojový LCD
panel

Otáčkoměr a rychloměr přístrojového

panelu, který má pro rok 2018 nové

provedení, se vyznačují bílými číslicemi na

černém pozadí. Špičkový displej je tak

dobře čitelný. Další informace se zobrazují

uprostřed, aby měl jezdec na skútru

XMAX 300 neustále dokonalý přehled.

Kompletní osvětlení LED

Díky předním a zadním světlům

s technologií LED dobře uvidíte a zároveň

vás také dobře uvidí ostatní řidiči.

Výkonné LED světlomety vytváří velmi

jasný světelný kužel zajišťující lepší výhled

na cestu. Kromě toho potřebují menší

množství elektrické energie, a motor tak

může běžet hospodárněji. XMAX 300 je

rovněž vpředu i vzadu osazen obrysovými

LED světly, která pomáhají zvýšit vaši

viditelnost v provozu.

Prémiové sedlo se samostatnou
opěrkou

XMAX 300 2018 je vybaven novým sedlem

špičkové kvality se samostatnou opěrkou

pro jezdce, která mu poskytuje výraznou

oporu a zajišťuje vyšší pohodlí. Dvoubarevné

provedení a vysoce kvalitní detaily, například

nová loga, činí z nejnovějšího skútru

XMAX 300 ještě atraktivnější stroj, na který

budete náležitě hrdí.

XMAX 300
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Motor

Typ motoru
Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 292cc
Vrtání x zdvih 70.0 mm x 75.9 mm
Kompresní poměr 10.9 : 1
Maximální výkon 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximální točivý moment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 3.2 l/100km
CO2 emission 74 g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 79 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry

Celková délka 2,185 mm
Celková šířka 775 mm
Celková výška 1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
Výška sedla 795 mm
Rozvor kol 1,540 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost 179kg
Kapacita palivové nádrže 13litres

XMAX 300
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

XMAX 300
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