XMAX 125 IRON MAX

Exclusivitate, confort
și performanță
Cu motorul său puternic și economic de 125 cmc în
4 timpi, XMAX 125 IRON MAX îți oferă performanțe înalte
cu costuri mici de funcționare. Confortul este asigurat de
furca moto frontală, în vreme ce șaua specială și
proiecțiile interioare din piele sporesc calitatea pilotării.
Sistemul de control al tracțiunii, frânele pe disc și
sistemul ABS oferă un surplus de încredere și stabilitate
pe drumuri alunecoase – și ecare deplasare este mai
simplă datorită sistemului de pornire fără cheie Smart
Key. Iar datorită compartimentului de depozitare iluminat
și generos de sub șa, ai spațiu pentru două căști
integrale.
Disponibil în culoarea opțională exclusivistă Sword Grey și
dotat cu parbriz și mânere ajustabile, XMAX 125 IRON MAX
ediție limitată este scuterul sport premium de 125 cmc
prin excelență.

Designul MAX sportiv îmbogățit cu
caracteristicile exclusiviste IRON MAX
Șa dublă specială și proiecții interioare
din piele
Suporturi din aluminiu pentru picioare,
inel cromat în jurul vitezometrului și
multe altele
Faruri duble cu LED și stopuri cu LED
fumurii
Aprindere fără cheie și sistem de
control al tracțiunii (TCS)
Furcă frontală moto
Compartiment de depozitare iluminat
generos pentru 2 că ști integrale
Motor puternic şi economic de 125
cmc, compatibil cu EU4
Ghidon reglabil cu ajutorul
instrumentelor şi parbriz cu 2 poziții
Bord cu design elegant si ecran mare
cu a şaj LCD
Priză de 12 V în compartimentul de
depozitare din stânga-față

XMAX 125 IRON MAX
Exclusivitate, confort și performanță
Dotat cu o gamă de caracteristici speciale, XMAX 125 IRON MAX este scuterul sport premium al
Yamaha, conceput pentru călători practici ca tine, care cunosc valoarea exclusivității.
Cu carenajul său aerodinamic, nisat în culoarea modernă Sword Grey, acest model premium este cu
siguranță cel mai elegant mijloc de deplasare. Cadrul de înaltă calitate, cu șa dublă specială, dar și
proiecții interioare din piele, oferă un confort fără egal, iar suporturile din aluminiu pentru picioare,
capetele de mânere atent modelate și inelul cromat din jurul vitezometrului subliniază eleganța
modelului.
Construit pe baza ADN-ului pur MAX, acest scuter sport de 125 cmc de înaltă calitate îți oferă
echilibrul perfect dintre atitudinea sportivă, simțul practic și funcționalitate, garantând în același timp
alura unică a unui MAX.

XMAX 125 IRON MAX
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XMAX 125 IRON MAX
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Sistem combustibil
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Fuel consumption
CO2 emission

4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC
124cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
10.5 kW @ 8,750 rpm
12.0 Nm @ 6,500 rpm
Carter umed
Injecţie de carburant
TCI
Electric
Automat, curea trapezoidală
2.7l/100km
63g/km

Şasiu
Sistem suspensie faţă
Cursă faţă
Sistem suspensie spate
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Furcă telescopică
110 mm
Unitate oscilantă
75 mm
Single Disc, Ø267 mm
Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate fără sarcină
Capacitate rezervor carburant

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 IRON MAX
Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu
prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor
Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și
condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.

