
Špičkový štýl, cena
základnej kategórie
V tomto špičkovom mestskom skútri základnej kategórie

sa spája priebojná výkonnosť a vynikajúca úspornosť

s dynamickým štýlom a každodennou účelnosťou.

Kompaktný a športový podvozok zabezpečuje stabilné

jazdné vlastnosti a dostatočnú pohyblivosť. 4-taktný

motor s objemom 125 cm3 spĺňajúci požiadavky normy

EU4, ktorý poskytuje vysokú akceleráciu, je vybavený

vstrekovaním paliva a systémom VVA (variable valve

actuation, premenlivá aktivácia ventilov).

Kvôli spoľahlivému brzdeniu sú 230 mm disky štandardne

vybavené systémom ABS – 13-palcové kolesá a široké

pneumatiky zaručujú plynulý kontakt s vozovkou. Štýlový

a funkčný skúter NMAX s priestorným interiérom

a veľkorysým priestorom na nohy poskytuje vysokú

úroveň pohodlia pre dvoch, každý deň v týždni.

Premium quality entry-level city

scooter

EU4-compliant Blue Core engine

Premenlivá aktivácia ventilov

zabezpečujúca vysokú akceleráciu

Excellent fuel e ciency

Kompaktný podvozok so športovými

jazdnými vlastnosťami

Vynikajúca stabilita a skvelá pohyblivosť

ABS ako štandardná výbava s 230 mm

prednými a zadnými diskami

Priestorný interiér s dostatkom miesta

na nohy

Generous underseat helmet storage

space

Sporty aerodynamic bodywork

13-palcové kolesá so 130 mm

prierezom zadnej pneumatiky

Svetlá LED a prístrojový panel LCD

NMAX 125



Špičkový štýl, cena základnej kategórie
Keď riadite skúter NMAX 125 so športovým štýlom, vaše každodenné jazdy do mesta sa čoskoro stanú

skôr zábavou ako trápením.

Tento mestský motocykel je špeciálne navrhnutý tak, aby ponúkal stále väčšiu radosť z jazdy so

športovým charakterom a vynikajúcou úpornosťou. Kompaktná karoséria poskytuje vám

a spolujazdcovi pohyblivosť, ktorú potrebujete na prejazd preplnenými ulicami – a s výkonným 4-

taktným motorom Blue Core s objemom 125 cm3 skúter NMAX poskytuje vysokú akceleráciu s nízkou

spotrebou paliva.

Tento športový skúter s vynikajúcim vzhľadom a štandardnou špeci káciou vysokej úrovne – vrátane

ABS – zavádza špičkový dizajn do základnej kategórie strojov s objemom 125 cm3. Yamaha NMAX:

doprava, ktorá mení život.

NMAX 125
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Vodou chladený motor s
objemom 125 cm3 spĺňajúci
požiadavky normy EU4

Špeciálne navrhnutý motor spĺňajúci

požiadavky normy EU4 poskytuje športový

charakter jazdy s nízkou spotrebou paliva

a zníženými emisiami. Vďaka konštrukcii

Blue Core spoločnosti Yamaha, ktorá

zvyšuje účinnosť, kompaktný 4-taktný

vodou chladený motor s objemom 125 cm3

dosahuje vysoké úrovne krútiaceho

momentu s vynikajúcou výkonnosťou

a účinnosťou.

Premenlivá aktivácia ventilov
zabezpečujúca mohutnú
akceleráciu

Kľúčová črta, vďaka ktorej skúter NMAX

podáva také športové výkony, je systém

VVA (variable valve actuation, premenlivá

aktivácia ventilov). V 4-ventilovej hlave

valca sa používa špeciálny vačkový

hriadeľ, ktorý umožňuje efektívnejšiu

prevádzku motora pri nízkych aj vysokých

otáčkach, zabezpečuje vyššiu akceleráciu

vo všetkých rozsahoch otáčok a dobrú

palivovú úspornosť.

Športový, ľahký podvozok

Skúter NMAX je vybavený mimoriadne

pevným a ľahkých rúrkovým rámom, ktorý je

navrhnutý tak, aby zabezpečoval športovú

jazdu a stabilné jazdné vlastnosti

s jednoduchým ovládaním. Podvozok so

špičkovými vlastnosťami vybavený systémom

zadného závesu s dvojitými tlmičom

a teleskopickými prednými vidlicami

s plynulým odpružením zaručuje, že vy aj

spolujazdec budete vždy cestovať v pohodlí.

Dynamický štýl

Skúter NMAX so športovým štýlom,

dynamickým dizajnom a špičkovou

povrchovou úpravou prináša odvážny

a elegantný vzhľad do základnej kategórie

mestských motocyklov. K výnimočným

prvkom patrí aerodynamická karoséria

s charakteristickým bumerangovým

tvarom, ako aj dvojitý svetlomet

a elegantný predný blatník.

Systém ABS dodávaný ako
štandard s 230 mm diskovými
brzdami

NMAX je prvý skúter vo svojej triede

dodávaný so systémom ABS v štandardnej

výbave, čo podčiarkuje jeho postavenie

špičkového modelu základnej kategórie,

ktorý je ideálny pre začiatočníkov, ako aj

skúsených mestských jazdcov. S 230 mm

diskovými brzdami na prednom aj zadnom

kolese tento ľahký mestský motocykel

ponúka istotu a kontrolu pri jazde.

Kompaktný, ale priestorný

Kompaktný skúter NMAX sa zmestí do

najtesnejších parkovacích priestorov –

a napriek tomu, že je na pohľad malý,

zistíte, že interiér je prekvapujúcu

priestorný – s veľkorysým priestorom na

nohy pre vodiča a dostatkom miesta pre

spolujazdca. Stupňovité dvojmiestne sedadlo

je navrhnuté tak, aby sa zaručilo pohodlie

vysokej úrovne – a k dispozícii je príručná

schránka na celotvárovú prilbu alebo

batožinu.

NMAX 125

www.yamaha-motor.eu



Motor

Typ motoru
Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 9.0 kW @ 7,500 rpm
Maximální točivý moment 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 2.3l/100km
CO2 emission 52g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 100 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 90 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø230 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø230 mm
Přední pneumatika 110/70-13
Zadní pneumatika 130/70-13

Rozměry

Celková délka 1,955 mm
Celková šířka 740 mm
Celková výška 1,115 mm
Výška sedla 765 mm
Rozvor kol 1,350 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost 127kg
Kapacita palivové nádrže 6.6litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov

spoločnosti Yamaha.
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