
Wysoki standard,
niskie koszty
Miejski skuter, otwierający gamę skuterów Yamahy,

zachwyca dynamiką, niskim zużyciem paliwa i codzienną

funkcjonalnością.

Zwarte, sportowe podwozie zapewnia stabilne

prowadzenie i zwinność. Aby zapewnić mocne

przyśpieszenie i niskie zużycie paliwa, 4-suwowy,

spełniający normy EU4 silnik o pojemności 125 cm3

wyposażono we wtrysk paliwa oraz uk ład zmiennych faz

rozrządu (VVA).

Układ ABS i tarczowe hamulce o średnicy 230 mm w

standardzie gwarantują bardzo krótką drogę

hamowania, a 13-calowe koła z szerokim ogumieniem

doskonale trzymają się nawierzchni. Przestronne

nadwozie i duża ilość miejsca na nogi oznaczają wysoki

komfort dla kierowcy i pasażera. Yamaha NMAX to

idealne rozwiązanie na co dzień!

Skuter miejski z podstawowej gamy o

wysokim standardzie

Silnik Blue Core spełniający normę EU-

4

Układ zmiennych faz rozrządu

gwarantuje doskonałe przyspieszenie

Niskie zużycie paliwa

Kompaktowe podwozie o sportowych

właściwościach jezdnych

Wzorowa stabilność i zwinność

Układ ABS oraz przednie i tylne

hamulce tarczowe o średnicy 230 mm

w standardzie

Przestronne nadwozie i dużo miejsca

na nogi

Pojemny schowek na kask pod kanapą

Sportowe, aerodynamiczne nadwozie

13-calowe koła i tylna opona o

szerokości 130 mm

Światła w technologii LED i zestaw

wskaźników z wyświetlaczem LCD

NMAX 125



Wysoki standard, niskie koszty
Sportowa Yamaha NMAX 125 zmieni trudy codziennej jazdy po mieście w miłą przygodę.

Ten miejski skuter został zaprojektowany tak, aby zapewniać maksimum przyjemności z jazdy.

Zaskoczy Cię sportowymi osiągami i bardzo niskim zużyciem paliwa. Zwarte nadwozie przekłada się na

niezwykłą zwinność podczas pokonywania zat łoczonych ulic, nawet jeśli towarzyszy Ci pasażer.

Mocny, 4-suwowy silnik Blue Core o pojemności 125 cm3, spełniający normę emisji spalin EU-4, to

gwarancja świetnych przyspieszeń i niskiego zużycia paliwa.

Agresywna stylistyka i bogate wyposażenie, włącznie z układem ABS, sprawiają, że ten miejski skuter

ze sportowym zacięciem wnosi jakość klasy premium do segmentu modeli kategorii 125 cm3. Yamaha

NMAX: codzienna podróż, która odmienia życie.

NMAX 125
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Chłodzony cieczą silnik o
pojemności 125 cm3,
spełniający normy EU4

Specjalnie zaprojektowany silnik,

spełniający wymogi normy EU4, zapewnia

sportowe osiągi przy niskim zużyciu

paliwa i niskiej emisji spalin .

Wykorzystanie technologii Blue Core,

opracowanej przez Yamahę, pozwala

zminimalizować straty mocy. W rezultacie

zwarta, 4-suwowa jednostka napędowa

chłodzona cieczą wyróżnia się wysokim

momentem obrotowym, mocą i

wydajnością.

Układ zmiennych faz rozrządu
gwarantuje doskonałe
przyspieszenie

To, co wyróżnia silnik Yamahy NMAX na

tle innych jednostek napędowych, to układ

zmiennych faz rozrządu (VVA). 4-

zaworowa głowica została wyposażona w

specjalny wałek rozrządu, który zapewnia

większą wydajność pracy silnika przy

niskiej jak i wysokiej prędkości obrotowej.

Dzięki temu do dyspozycji kierowcy jest

większa dynamika w całym zakresie

obrotów przy zachowaniu niskiego zużycia

paliwa.

Lekka, sportowa konstrukcja

Yamaha NMAX jest wyposażona w

niezwykle sztywną i lekką ramę rurową,

która zapewnia sportowe osiągi, wzorową

stabilność i dużą zwrotność. Tylne

zawieszenie z podwójnymi amortyzatorami i

teleskopowy przedni widelec idealnie

współpracują z nowoczesną ramą,

gwarantując wysoki komfort jazdy kierowcy

i pasażerowi.

Dynamiczny styl

Utrzymana w sportowym stylu Yamaha

NMAX zwraca uwagę dynamicznym

designem i wysoką jakością wykończenia,

wnosząc do gamy podstawowych modeli

modny wygląd. Skuter został wyposażony

w aerodynamiczne nadwozie z elementami

wykończeniowymi, wykorzystującymi

motyw bumerangu. Na uwagę zasługuje

również dwusoczewkowy re ektor i

przedni błotnik o ostrej, wyrazistej linii.

Układ ABS i hamulce tarczowe o
średnicy 230 mm w standardzie

NMAX jest pierwszym w swojej klasie

skuterem wyposażonym standardowo w

ABS, co zapewnia mu sporą przewagę nad

konkurencją. To idealna propozycja

zarówno dla nowych, jak i doświadczonych

kierowców. Hamulce tarczowe o średnicy

230 mm z przodu i z tyłu gwarantują

perfekcyjną skuteczność hamowania i

kontrolę nad pojazdem.

Zwarty, ale przestronny

Kompaktowy NMAX zmieści się w

najciaśniejszym miejscu parkingowym.

Pomimo zwartych gabarytów, zaskakuje

przestronnością oraz ilością miejsca na nogi

dla kierowcy i pasażera. Dzielona,

dwuosobowa kanapa oferuje wysoki

komfort. Pod spodem znajduje się duży

schowek, który bez problemu pomieści

integralny kask lub dodatkowy bagaż.
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Silnik

Typ silnika
Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC,
4-zaworowy

Pojemność 125cc
Średnica x skok tłoka 52.0 mm x 58.7 mm
Stopień sprężania 11.2 : 1
Moc maksymalna 9.0 kW @ 7,500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie 2.3l/100km
Emisja CO2 52g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 100 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe
Skok tylnego zawieszenia 90 mm
Hamulec przedni Hydraulic single disc, Ø230 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø230 mm
Opona przednia 110/70-13
Opona tylna 130/70-13

Wymiary

Długość całkowita 1,955 mm
Szerokość całkowita 740 mm
Wysokość całkowita 1,115 mm
Wysokość siodełka 765 mm
Rozstaw osi 1,350 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 127kg
Pojemność zbiornika paliwa 6.6litres
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Specy kacje i wygląd produktów Yamaha

mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie

charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w zależności od wymogów oraz warunków.

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.
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