
Stil på højt niveau,
lavpris
Denne førsteklasses byscooter kombinerer kraftfuld

ydeevne og fremragende brændstofbesparelse med

dynamisk stil og praktisk anvendelighed i dagligdagen.

Dens kompakte og sporty stel giver stabil håndtering

med masser af smidighed. Den 125cc 4-taksmotor, som

overholder EU4-forskrifterne, har

brændsto ndsprøjtning og en variabelt

ventilaktiveringssystem (VVA), hvilket giver en stærk

acceleration med lavt brændsto orbrug.

For sikker nedbremsning er der ABS som standard på 230

mm skiverne – mens 13" fælgene og de brede dæk

skaber et sikkert vejgreb. Og med sit rummelige interiør

og generøse benplads giver den fashionable og

funktionelle NMAX høje komfortniveauer for to

personer!

Byscooter i førsteklasses kvalitet

Blue Core-motor, der overholder EU4-

forskrifterne

Variable ventilaktiveringssystem, der

giver stærk acceleration

Fremragende brændstofe ektivitet

Kompakt stel, der giver sporty

håndtering

Fremragende stabilitet og nem styring

ABS som standard med 230 mm for-

og bagskive

Rummeligt interiør med masse af

benplads

Stor mængde af opbevaringsplads

under sædet

Sporty og aerodynamisk design

13" fælge med 130 bredde bagdæk

LED-lygter og LCD-instrumenter

NMAX 125



Stil på højt niveau, lavpris
Når du kører på den sporty NMAX 125, bliver din daglige tur ind til byen noget, du kan nyde i stedet for

bare at få den overstået.

Denne byscooter er specialudviklet til at give øget køreglæde med sporty ydeevne og fremragende

driftsøkonomi. Dens kompakte stel giver dig og din passager den smidighed, du behøver for at

komme gennem tra kerede gader – og med sin kraftfulde 125cc Blue Core 4-taktsmotor, der

overholder EU4-forskrifterne, giver NMAX dig stærk acceleration med lavt brændsto orbrug.

Med sit dynamiske look og en speci kation af høj kvalitet – herunder ABS – bringer denne sporty

byscooter førsteklasses design til 125cc kategorien. Yamaha NMAX: Transport, der ændrer dit liv.
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Vandkølet 125 cc motor, der
overholder EU4-forskrifterne

Den specialudviklede motor, der

overholder EU4-forskrifterne, giver sport

performancen med lavt brændsto orbrug

og lavere emission. Den kompakte 125cc

4-takts vandkølede motor, der bruger

Yamahas e ektivitetsforøgende "Blue

Core"-designtilgang, som mindsker

e ekttab, opnår høje momentniveauer

med fremragende ydeevne og e ektivitet.

Variabel
ventilaktiveringssystem, der
giver kraftfuld acceleration

En af nøglekomponenterne, som gør

NMAX til en så sporty motorcykel, er dens

variable ventilaktiveringssystem (VVA).

Topstykket med 4 ventiler bruger en særlig

knastaksel, der giver motoren mulighed

for at køre mere e ektivt ved lave og høje

motoromdrejninger, hvilket giver

kraftigere acceleration i alle

motoromdrejningsområder samt god

brændstoføkonomi.

Sporty og letvægtsstel

Der er monteret en utroligt stærk og let

rørramme på NMAX, som er udviklet til at

give en sporty kørsel og stabil håndtering

med nem manøvredygtighed. Stellet med høj

speci kation, der har en a jedring med

dobbelt støddæmpere bagtil og jævne

teleskopforga er, sørger for, at du og din

passager rejser med komfort hver gang

Dynamisk stil

Med sit dynamiske design og  nish i

førsteklasses kvalitet bringer den sporty

NMAX et dristigt og fashionabelt look til

kategorien af byscootere. Nogle af de

mest imponerende dele inkluderer det

aerodynamiske stel med markante,

boomerangformede motiver samt den

dobbelt forlygte og skarpt udseende

forskærm.

ABS monteret som standard
med 230 mm skivebremser

NMAX er den første scooter i sin klasse,

der leveres med ABS monteret som

standard, hvilke understreger dens

position den ypperste begyndermodel, der

er ideel for nye kørere såvel som mere

erfarne pendlere. Med 230 mm

skivebremser på både for- og baghjulene

giver denne lette byscooter dig selvtillid

og kontrol.

Kompakt, men stadig rummelig

Den kompakte NMAX kan parkeres i selv

den mindste parkeringsbås, og selvom den

har et lille ydre, er interiøret overraskende

rummeligt – med masser af benplads til

køreren og masser af plads til din passager.

Det forskudte dobbeltsæde er udviklet til at

sikre et højt komfortniveau – og der er et

opbevaringsrum til en fullfacehjelm eller

bagage.
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Motor

Motortype 1-cylindret, 4-takts, Væskekølet, SOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 125cc
Boring x slaglængde 52.0 mm x 58.7 mm
Kompressionsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 9.0 kW @ 7,500 rpm
Maks. moment 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Smøresystem Vådsump
Brændstofsystem Benzinindsprøjtning
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Kilerem automatisk
Benzinforbrug 2.3l/100km
CO2 udledning 52g/km

Stel

A jedringssystem for Teleskopforga el
Vandring for 100 mm
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring bag 90 mm
Forbremse Hydraulic single disc, Ø230 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø230 mm
Fordæk 110/70-13
Bagdæk 130/70-13

Dimensioner

Samlet længde 1,955 mm
Samlet bredde 740 mm
Samlet højde 1,115 mm
Sædehøjde 765 mm
Akselafstand 1,350 mm
Min. frihøjde 135 mm
Køreklar vægt 127kg
Tankkapacitet 6.6litres
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan

ændres uden varsel og kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis

du ønsker yderligere oplysninger.
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