
Първокласен стил,
цена като за
начинаещи
Този висококачествен градски скутер за начинаещи

комбинира ефектните характеристики с отлична

икономия и динамичен стил, както и практичност за

вашето ежедневие.

Неговото компактно и спортно шаси осигурява стабилно

управление и предостатъчно пъргавост. С цел по-голямо

ускорение в съчетание с ниска консумация на гориво

125-кубиковият, 4-тактов двигател, съвместим с EU4

включва впръскване на гориво и система за променливо

управление на клапаните (VVA).

За уверено спиране 230-милиметровите дискове са с ABS

като стандартно оборудване – докато 13-инчовите

джанти и широки гуми осигуряват гладко поведение на

пътя. А с просторният си интериор и предостатъчно

място за краката, модният и функционален NMAX

предлага високи нива на комфорт за двама, през всеки

ден от седмицата!

Висококачествен градски скутер за

начинаещи

EU4-compliant Blue Core engine

Променливо управление на

клапаните за по-силно ускорение

Excellent fuel e ciency

Компактно шаси със спортен

характер

Отлична стабилност и улеснена

пъргавост

ABS като стандартно оборудване с 230

mm предни и задни дискове

Просторен интериор с предостатъчно

място за краката

Изобилно багажно пространство за

съхранение на каска под седалката

Спортни аеродинамични спойлери

13-инчови джанти със задна гума със

сечение 130

LED светлини и LCD прибори
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Първокласен стил, цена като за
начинаещи
Карането на спортния NMAX 125 ще превърне Вашето ежедневно пътуване из града от нещо досадно в

дейност, на която ще се наслаждавате.

Този градски скутер е специално създаден да предлага по-голяма наслада от карането в комбинация

със спортна производителност и отлична икономия. Неговият компактен корпус предлага на Вас и

Вашия пътник пъргавината, от която се нуждаете в улиците със задръствания, а с мощния си нов 125-

кубиков, 4-тактов Blue Core двигател, съвместим с EU4, NMAX осигурява силно ускорение с нисък

разход на гориво.

С динамичната си визия и спецификации от висок клас – включително ABS – този спортен градски

скутер осигурява висококачествена конструкция в категорията 125-кубика за начинаещи. Yamaha

NMAX: променя пътуването изцяло.
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125-кубиков двигател с течно
охлаждане, съвместим с EU4

Този специално проектиран двигател,

съвместим с EU4, предлага спортни

характеристики с намален разход на

гориво и по-ниски емисии. С

използването на увеличаващия

ефикасността подход  на конструиране

"Blue Core", който ограничава загубата

на мощност, компактният 125-кубиков ,

4 -тактов двигател с течно охлаждане

постига високи нива на въртящ момент

с изключителна производителност  и

ефективност.

Променливо управление на
клапаните за по-мощно
ускорение

Ключовата функция, която превръща

NMAX в  спортен скутер, е системата за

променливо управление на клапаните

(VVA). Цилиндровата глава с 4 клапана

използва специален разпределителен

вал, който позволява на двигателя да

работи по-ефективно при високи и

ниски обороти, като това осигурява по-

силно ускорение във всички диапазони

на оборотите в  комбинация с добра

икономия на гориво.

Спортно и леко шаси

NMAX е оборудван  с изключително здрава

и лека тръбна рама, която е проектирана

да предоставя спортно шофиране и

стабилно управление с улеснена

маневреност. Задната система на

окачване с два амортисьора, плавно

действащите предни вилки и

високотехнологичното шаси осигуряват

комфортно пътуване за вас и вашия

пътник по всяко време.

Динамично стилизирана
визия

С динамичен стил и висококачествен

завършек спортният NMAX допринася с

дързък и модерен вид в  категорията

градски скутери за начинаещи.

Открояващите се черти включват

аеродинамичния корпус с

отличителните мотиви "бумеранг",

както и двойният преден фар и острия

преден калник.

ABS като стандартно
оборудване с 230-
милиметрови дискови
спирачки

NMAX е първият скутер в  класа си,

който е стандартно оборудван с ABS,

като това затвърждава неговата

позиция като висококачествен модел за

начинаещи, който е идеален както за

начинаещи мотоциклетисти, както и за

по-опитните в  градското пътуване. С

230-милиметровите дискови спирачки

на предното и задното колело, този лек

скутер ви предлага увереност и

контрол.

Компактен, но и просторен

Компактният NMAX ще се побере и в  най-

тесните паркоместа – но дори да е малък

на външен вид, ще забележите, че

интериорът е изненадващо просторен –

предостатъчно място за краката на

водача и достатъчно пространство за

пътника. Стъпаловидната двойна седалка

е конструирана да осигури високи нива на

комфорт – а има и багажно отделение за

full-face каска, или багаж.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, 4-тактов, с водно охлаждане,
SOHC, 4-клапанов

Кубатура 125cc
Диаметър х ход 52.0 mm x 58.7 mm
Степен на сгъстяване 11.2 : 1
Максимална мощност 9.0 kW @ 7,500 rpm
Максимален въртящ  момент 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 2.3l/100km
CO2 emission 52g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 100 mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 90 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø230 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø230 mm
Предна гума 110/70-13
Задна гума 130/70-13

Размери

Обща дължина 1,955 mm
Обща ширина 740 mm
Обща височина 1,115 mm
Височина на седалката 765 mm
Колесна база 1,350 mm
Минимален просвет 135 mm
Мокро тегло 127kg
Капацитет на горивен резервоар 6.6litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, показани тук, подлежат на промяна без предварително известие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности се

консултирайте със своя представител на Yamaha.
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