XMAX 125

MAX ailesini keşfedin
XMAX 125 üstün, günlük şehir içi ulaşım aracımızdır. Güçlü
ve ekonomik 125 cc 4 zamanlı motoru, düşük çalışma
maliyetiyle güçlü performans sunar. Motosiklet tipi
çatalları olağanüstü konfor sağlar.
Çekiş Kontrolü, disk frenleri ve ABS kaygan yollarda ek
güven ve denge sağlar. Ayrıca Akıllı Anahtar anahtarsız
kontak sayesinde her yolculuk kolaylaşır. Geniş ve
aydınlatmalı sele altı saklama bölmesi 2 adet tam boy kask
için yeterli alan sağlar.
12 V prizin yanı sıra ayarlanabilir ekran ve gidon özellikleri
bulunan sportif XMAX 125 gününüzü güzelleştirmek için
ihtiyacınız olan ve dilediğiniz her şeye sahiptir.

Yeni tasarlanan üstün 125 cc spor
scooter
Kolay ergonomik özelliklere sahip
kompakt MAX tasarım gövdesi
İkili LED ön farlar ve LED arka farlar
Akıllı Anahtar anahtarsız kontak
Çekiş kontrol sistemi (TCS)
Motosiklet tipi ön çatallar
2 adet tam boy kask için geniş ve
aydınlatmalı saklama bölmesi
Ayrı sürücü sırtlığına sahip geniş iki
kişilik sele
Güçlü ve ekonomik 125 cc EU4 motor
Aletle ayarlanabilir gidon ve 2 konumlu
ekran
Geniş LCD ekranlı şık göstergeler
Sol ön saklama bölmesinde 12 V priz

XMAX 125
MAX ailesini keşfedin
Yamaha'da şehir içi yolculukların her zaman eğlenceli olması gerektiğine inanıyoruz. XMAX 125;
sporti iğin, pratikliğin ve işlevselliğin mükemmel uyumunu sunarak her yolculuğu daha zevkli hale
getirmek için tasarlanmıştır.
Daha önce scooter kullanmadıysanız veya yeni bir model arıyorsanız daha yakından incelediğinizde bu
modeli seveceksiniz. 2018 modeli pratik kullanım için Akıllı Anahtar anahtarsız kontak özelliğine
sahiptir. Ayrıca selenin altında geniş bir saklama bölmesi bulunur.
Özel ikili LED ön farlar ve dinamik tasarım XMAX 125'in üstün kalitesini ön plana çıkarır. Standart olarak
gelen çekiş kontrolü ve ABS sayesinde kontrol sizdedir. XMAX 125'i seçin. En iyisiyle başlayın.

XMAX 125

Sportif, şık ve pratik 125 cc
scooter

Yüksek kalitede tasarım ve
işçilik

Tüm Yamaha XMAX scooter'ları yalnızca

MAX scooter'larını son derece özel kılan

saf MAX DNA'sı kullanılarak

şeylerden biri de gelişmiş Yamaha

geliştirilmiştir. Dolayısıyla yeni XMAX 125

teknolojisini sportif tasarım ve kompakt

scooter'ınıza bindiğiniz andan itibaren

boyutlarla birleştirmesidir. Genel estetik

güçlü hızlanmanın yanı sıra çevik yol

özelliklerinden açıkça anlaşılabilen üstün

tutuşu deneyimini yaşarsınız ve MAX

kalitesiyle birlikte özgün MAX stili, XMAX

ailesini keşfedersiniz. Bu özellikleri

125'i yanında görülmekten gurur

sayesinde sportif, şık ve kullanışlı bir spor

duyacağınız bir scooter haline getirir.

scooter'ı olan XMAX 125 hızlı ve etkili bir

Mükemmel sürücü ve yolcu
konforu
Birçok insan XMAX 125'in oldukça havalı
görünen bir scooter olduğu konusunda
hem kirdir. Ancak bu konfor açısından taviz
verdiğimiz anlamına gelmez. Lüks iki kişilik
seleyi incelediğinizde bu sportif ulaşım
aracının hem iyi hissettirmek hem de iyi
görünmek için tasarlandığını anlayabilirsiniz.
Geniş bacak boşluğu sayesinde her durumda
kendi sürüş tarzınızı seçebilirsiniz.

şehir içi ulaşım aracına dönüşür.

Motosiklet tipi ön çatallar

Tamamı LED aydınlatma

Otobanda yolculuk yaparken

XMAX 125'in ön kısmına bir kez bile

süspansiyonunuzun ne yaptığını

baktığınızda bu sportif scooter'ın

göremezsiniz. Ama motosiklet tipi

görünümü için yüksek performanslı MAX

çatalların XMAX 125 üzerindeki etkisini

scooter'larımızdan esinlenildiğini

kesinlikle hissedersiniz. 110 mm'lik

görebilirsiniz. Açılı ikili ön farlar, güçlü bir

hareketi ile daha sorunsuz bir sürüş için

ışık ve düşük enerji tüketimi sunan

sarsıntıları emer. Ayrıca frenleme ve viraj

tamamen LED aydınlatma özelliğine

alma sırasında maksimum konforu

sahiptir. Ön ve arka konumdaki farlar ile

sağlamak için tasarlanmıştır.

LED arka farlar sayesinde XMAX 125
görmeye ve görülmeye hazırdır.

Geniş sele altı saklama bölmesi
XMAX 125 sınıfındaki en şık ve sportif
scooter'lardan biri olabilir. Ancak geniş sele
altı saklama alanı sayesinde aynı zamanda
en kullanışlı olanlarından biridir! Yalnızca
seleyi kaldırarak 2 adet tam boy kaskı ya da
dizüstü bilgisayarınızı ve daha fazlasını
saklayabilirsiniz. Ayrıca ek rahatlık için şık
bir kutu ışığı bölmeyi aydınlatır.

XMAX 125
Motor
Motor tipi
Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Yağlama
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Yakıt tüketimi
CO2 emission

Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap
124cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
10.5 kW @ 8,750 rpm
12.0 Nm @ 6,500 rpm
Islak karter
Yakıt Enjeksiyon
TCI
Elektrik
V-Kayışı Otomatik
2.7l/100km
63g/km

Şasi
Ön süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka süspansiyon
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Teleskopik çatal
110 mm
Tek kol
75 mm
Single Disc, Ø267 mm
Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Islak ağırlık
Yakıt tankı kapasitesi

2,185 mm
775 mm
1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
795 mm
1,526 mm
130 mm
175kg
13.0litres

XMAX 125
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

