NMAX 125

Špičkový styl, nízké
náklady
Špičkový skútr kombinuje působivý výkon a nízkou
spotřebu paliva s dynamickým vzhledem a každodenní
praktičností.
Jeho kompaktní a sportovní podvozek poskytuje stabilní
ovládání a úžasnou hbitost. Skvělého zrychlení s nízkou
spotřebou paliva dosahuje nový čtyřtaktní motor
o objemu 125 ccm plnící emisní normu EU4 díky systému
vstřikování paliva a technologii variabilního řízení ventilů
(VVA).
Pro spolehlivé brzdění jsou k dispozici 230mm kotouče se
systémem ABS v základní výbavě, zatímco 13palcová kola
a široké pneumatiky zajišťují dokonalé držení na silnici.
A díky prostornému interiéru a velkému prostoru pro
nohy poskytuje stylový a funkční model NMAX vysokou
úroveň pohodlí pro dva – každý den v týdnu!

www.yamaha-motor.eu

Špičkový městský skútr
Motor Blue Core plnící emisní normu
EU4
Variabilní řízení ventilů zajiš ťující skvělé
zrychlení
Velmi nízká spotřeba paliva
Kompaktní podvozek pro sportovní
ovládání
Vynikající stabilita a snadná
ovladatelnost
ABS v základní výbavě s předním
i zadním kotoučem o průměru 230 mm
Dostatek místa pro nohy
Velký úložný prostor pro helmu pod
sedadlem
Sportovní aerodynamická kapotáž
13palcová kola se zadní pneumatikou
130 mm
LED světla a přístrojový LCD panel

NMAX 125

Kapalinou chlazený motor
o objemu 125 ccm splňující
požadavky emisní normy EURO
4
Speciálně navržený motor plnící emisní
normu EU4 zajišťuje sportovní výkon
s nízkou spotřebou paliva a nižšími
emisemi. Díky designu „Blue Core“
společnosti Yamaha pro lepší účinnost
omezující ztráty výkonu dosahuje

Variabilní řízení ventilů pro
skvělé zrychlení
Klíčovou funkcí, která dělá ze skútru
NMAX sportovní stroj, je systém
variabilního řízení ventilů (VVA).
Čtyřventilová hlava válce využívá speciální
vačkový hřídel umožňující účinnější provoz
při nízkých a vysokých otáčkách motoru,
přičemž zajišťuje lepší zrychlení v celém
rozsahu otáček a nízkou spotřebu paliva.

Sportovní, lehký podvozek
Model NMAX disponuje neuvěřitelně
pevným, lehkým trubkovým rámem
navrženým pro zajištění sportovní jízdy
a stabilního ovládání se snadnou
manévrovatelností. Systém zadního
odpružení s dvojitými tlumiči, teleskopická
přední vidlice s plynulým odpružením
a podvozek špičkových parametrů zajišťují

kompaktní kapalinou chlazený čtyřtaktní

vám i vašemu spolujezdci skvělý jízdní

motor o objemu 125 ccm vysokého

komfort za všech podmínek.

točivého momentu s úžasným výkonem
a nízkou spotřebou paliva.

Dynamický design
Dynamický design a prvotřídní povrchová
úprava přinášejí prostřednictvím stylového
sportovního modelu NMAX odvážný
a elegantní vzhled do kategorie městských
dopravních prostředků základní úrovně.
K nápadným prvkům patří aerodynamická
kapotáž s výraznými motivy inspirovanými
tvarem bumerangu, dvojité přední světlo
a elegantní přední blatník.
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ABS v základní výbavě
s kotoučovými brzdami
o průměru 230 mm
NMAX je prvním skútrem ve své třídě se
systémem ABS v základní výbavě, čímž
podtrhuje svou pozici špičkového modelu
základní úrovně ideálního pro nové
i zkušenější jezdce. Kotoučová 230mm
brzda na předním i zadním kole vám dodá
pocit jistoty a naprosté kontroly.

Kompaktní a přesto prostorný
Kompaktní model NMAX zaparkujete i v tom
nejtěsnějším místě. A ačkoli je na pohled
malý, jeho interiér je překvapivě prostorný –
s dostatkem místa pro nohy jezdce
a spoustou prostoru pro vašeho spolujezdce.
Stupňovité dvojité sedlo bylo navrženo pro
zajištění vysoké úrovně pohodlí – navíc
obsahuje úložný prostor pro integrální helmu
či zavazadlo.

NMAX 125
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Fuel consumption
CO2 emission

jednoválec;4taktní;kapalinou
chlazený;SOHC;4ventilový
125cc
52.0 x 58.7
11.2 : 1
9.0 kW @ 7,500 ot/min
11.7 Nm @ 7,250 ot/min
zásoba oleje v klikové skříni
Vstřikování paliva
TCI
Elektrický
automatická s variátorem
2.3l/100km
52g/km

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

teleskopická vidlice
100 mm
kyvná vidlice
90 mm
Hydraulická kotoučová, Ø230 mm
Hydraulická jednokotoučová, Ø230 mm
110/70-13
130/70-13

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost
Kapacita palivové nádrže

1,955 mm
740 mm
1,115 mm
765 mm
1,350 mm
135 mm
127kg
6.6Litry

Typ motoru
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NMAX 125
Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and
respect fellow riders and the environment. Speci cations and appearance of Yamaha products shown
here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For
further details, please consult your Yamaha dealer.
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