
Zahtevajte to, kar
potrebujete!
Z izjemno kompaktno šasijo, zmogljivim agregatom in

sprednjimi vilicami v slogu motornih koles X-MAX 400

dviguje vaše želje in zahteve na novo raven.

Dinamični oklep MAX vključuje aktivni položaj za vožnjo za

več udobja in nadzora, pod razkošnim dvojnim sedežem

pa se skriva posebej velik predal za shranjevanje, ki samo

poudarja, da je funkcionalnost tega vrhunskega

športnega skuterja vodilna v razredu.

Sistem za preprečevanje zdrsa koles in sprednje vilice v

slogu motornih koles zagotavljajo visoko stopnjo nadzora

v spolzkih razmerah, zaradi funkcij, kot so vžig s

pametnim ključem, parkirna zavora in LED-osvetlitev, pa

X-MAX 400 predstavlja pametno izbiro.

Dinamični in vsestranski športni skuter

za daljša potovanja

Zmogljiv agregat s 400 cm3 za močno

pospeševanje

Popolna kombinacija sloga, zmogljivosti

in funkcionalnosti

Zelo kompakten vrhunski športni

skuter s 400 cm3

Sistem za preprečevanje zdrsa koles za

še več nadzora

Sistem vžiga s pametnim ključem

Velik prostor za shranjevanje pod

sedežem z notranjo osvetlitvijo

Sprednje vilice v slogu motornih koles

za boljšo vodljivost

Nastavljiv vizir z 2 položajema in

nastavljivo krmilo

Sprednje in zadnje LED-luči z vodilnimi

lučmi

Dvojne sprednje kolutne zavore (267

mm) s sistemom ABS

Parkirna zavora za večjo praktičnost

XMAX 400



Zahtevajte to, kar potrebujete!
Ta športni skuter lahko povsem spremeni vaše življenje. Ne glede na to, ali imate v mislih daljše vožnje

ali le izlete za konec tedna, je vožnja z dinamičnim in vsestranskim skuterjem X-MAX 400 zagotovo

nekaj edinstvenega.

Ker je ta vrhunski skuter najkompaktnejši model v razredu, je vožnja z njim po živahnih mestnih ulicah

zelo preprosta in prijetna. Agregat s 400 cm3 zagotavlja dovolj moči za hitro potovalno vožnjo ter hitre

in samozavestne prehitevalne manevre.

X-MAX 400 je izdelan v značilnem slogu modelov MAX, zato vam ponuja veliko zmogljivosti, več udobja

in večjo okretnost na vsaki vožnji. Z veliko prostora za shranjevanje, vodilnimi speci kacijami v razredu

in neprekosljivo kakovostjo izdelave vam ta skuter ponuja samo najboljše – MAX!

XMAX 400
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Nove sprednje vilice v slogu
motornih koles

Tako kot legendarni TMAX je tudi X-MAX

400 opremljen s teleskopskimi sprednjimi

vilicami v slogu motornih koles, ki

zagotavljajo stabilnost pri visoki hitrosti

in večje udobje pri vožnji. Vrhunski

sprednji del skupaj z dvojnimi sprednjimi

koluti s premerom 267 mm zagotavlja

visoko stopnjo nadzora med zaviranjem in

zavijanjem.

Popolna kombinacija sloga,
zmogljivosti in funkcionalnosti

X-MAX 400 lahko s popolno kombinacijo

sloga, zmogljivosti in funkcionalnosti

povsem spremeni vse vaše vožnje. Z

vrhunskimi športnimi speci kacijami ter

visokokakovostnimi in praktičnimi

funkcijami, kot je parkirna zavora, vam

omogoča, da kar najbolj izkoristite vsako

minuto svojega dragocenega časa – tako

med tednom kot med koncem tedna.

Izboljšan prostor za shranjevanje
pod sedežem

X-MAX 400 vam ponuja enega največjih

predalov za shranjevanje v razredu, v

katerega lahko spravite 2 čeladi ali torbo

velikosti A4, za dodatno priročnost pa

poskrbi vgrajena notranja luč. Ne glede na

to, ali se med tednom vozite v službo ali pa

se za konec tedna odpravite na podeželje, je

ta velik prostor za shranjevanje vedno zelo

priročen.

Nov razkošen dvojni sedež

Nov visokokakovosten dvojni sedež

vključuje ločen voznikov naslon za

dodatno ledveno podporo, zaradi česar je

aktivni in pokončni položaj za vožnjo

modela X-MAX 400 še udobnejši. Z

nevpadljivim pokrovom v dveh odtenkih in

spoji z dvojnimi šivi, ta čudovito izdelan

sedež poudarja vrhunski videz ter občutek

športnega skuterja, ki je vodilni v svojem

razredu.

Zmogljiv agregat s 400 cm3,
skladen s standardom EU4

Zmogljiv agregat s 400 cm3 omogoča

močno pospeševanje za odločno

prehitevanje in ponuja dovolj moči za

ohranjanje visoke potovalne hitrosti. X-

MAX 400 je zahvaljujoč pre njeni

Yamahini tehnologiji agregata in

učinkovitemu sistemu vbrizgavanja goriva

brez dvoma eden najvarčnejših in najbolj

zanesljivih modelov v razredu.

Sistem za preprečevanje zdrsa
koles (TCS)

X-MAX 400 je eden najzmogljivejših modelov

v razredu, zdaj pa je serijsko opremljen tudi

s sistemom za preprečevanje zdrsa koles

(TCS). Sistem TCS preprečuje zdrs zadnje

pnevmatike na spolzkih površinah, kot so

mokre ceste, pokrovi jaškov, tlakovane ulice

in tramvajski tiri, s čimer vam daje dodatno

mero samozavesti ter občutek varnosti.
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Agregat

Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC
Prostornina 395cc
Vrtina x gib 83.0 mm x 73.0 mm
Kompresijsko razmerje 10.6 : 1
Maksimalna moč 24.5 kW @ 7,000 rpm
Maksimalen navor 36.0 Nm @ 6,000 rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
oskrba z gorivom Vbrizg goriva
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos jermenski avtomatski
Poraba goriva 4.18l/100km
CO2 emission 96g/km

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja 110 mm
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna enota
Hod zadnjega vzmetenja 107 mm
Prednja zavora Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Zadnja zavora Hydraulic single disc, Ø267 mm
Prednja pnevmatika 120/70-15
Zadnja pnevmatika 150/70-13

Dimenzije

Skupna dolžina 2,185 mm
Skupna širina 766 mm
Skupna višina 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)
Višina sedeža 800 mm
Medosovinski razmak 1,567 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 90 mm
Skupna teža (s polnimi rezervoarji) 210kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 13litres
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se

obrnite na pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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