
Det mest trendy og
sportslige alternativet!
Når du søker etter den smarteste og mest eksklusive

løsningen, vil XMAX 300 IRON MAX appellere til både

hjertet og hodet. Når du føler hvor unik denne

scooterens virkelig er, er det ingen vei tilbake!

Fra et logisk og praktisk synspunkt er denne kraftige,

økonomiske og allsidige scooteren bygget for å få deg til

jobben raskt, e ektivt og økonomisk. Og i helgen er det

den hyggeligste måten å oppdage nye steder på.

Det stilige karosseriet med doble frontlykter er formet

av ren MAX DNA, og med sitt utvalg av eksklusive

funksjoner, inkludert et spesielt sete, fotstøtter i

aluminium og skinninnredningsputer, vil du se at dette er

en veldig spesiell scooter.

Sporty MAX-design med eksklusive

IRON MAX-funksjoner

Spesielt dobbeltsete og

skinninnredningsputer

Fotstøtte i aluminium, kromfarget

speedoring og mer

Kraftige og økonomisk 300 cc motor

Ga el av motorsykkeltypen for høy

stabilitet

Nøkkelfri tenning og antispinnsystem

(TCS)

Doble LED-frontlys og røkfarget LED-

baklys

Stor lagringsplass for 2 helhjelmer

under setet

LCD-instrumenter og 12V uttak

15-tommers forhjul og 14-tommers

bakhjul

Skivebremser foran og bak, med ABS

som standard
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Det mest trendy og sportslige
alternativet!
Den eksklusive XMAX 300 IRON MAX har blitt videreutviklet fra den legendariske TMAX – det er ingen

overraskelse at det er en av de mest imponerende scootere i sin klasse. Med de unike egenskapene

til denne spesialmodellen, kan du være virkelig skarp på veien.

Eksklusive IRON MAX-funksjoner inkluderer et spesielt sete, fotstøtter i aluminium, kul gra kk og en

kromfarget speedoring. Denne unike pakken leveres også med et elegant Sword Grey-fargevalg og

røkfarget baklys.

De doble LED-frontlyktene, det aerodynamiske karosseriet og boomerangmotivene på siden er ren,

destillert MAX. XMAX 300 IRON MAX står for banebrytende dynamikk og unik skarphet, drives av en

kraftig og økonomisk 300 cc motor og er utstyrt med motorsykkel forga el og avansert elektronikk.
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Begrenset utgave,
motorsykkelprestasjon

Dette er en veldig spesiell sportsscooter

som gir deg rikelig med stil, eksklusivitet,

kraft og økonomi. XMAX 300 IRON MAX

er konstruert ved hjelp av Yamahas

legendariske MAX-DNA og utstyrt med en

rekke premium-funksjoner, og gir deg all

den bekvemmeligheten og allsidigheten til

en sportsscooter med ytelsen til en

motorsykkel.

Eksklusive IRON MAX-
funksjoner

XMAX 300 IRON MAX har i tillegg til det

spesielle setet, fotstøttene i aluminium

og skinninnredningsputer en rekke

eksklusive deler, inkludert kromfargede

speedoringer, gra kk på siden og

røkfarget baklys. Med en Sword Grey-

 nish vil denne dynamiske og trendy

scooteren tiltrekke all oppmerksomhet,

akkurat som deg.

Lagringsplass for 2 helhjelmer og
enda mer

Det store oppbevaringsrommet under setet

har intern LED-belysning og kan håndtere to

helhjelmer og enda mer – noe som gjør den

til en praktisk og funksjonell daglig pendler.

Hvis du derimot bare er interessert liten

ut ukt, er rommet det perfekte stedet for

alt fra svømmeutstyr til en pikniklunsj!

Smartnøkkelsystem

For å gjøre livet enklere og mer praktisk

er det et Smart Key nøkkelløst

tenningssystem. Når du bærer Smart Key

nær deg, kan du slå på XMAX 300 IRON

MAX, låse opp styret og setet, og få

tilgang til bensintanken og

oppbevaringsrommet. Det er også en

fjernkontroll for låsing og lokalisering av

din scooter, med ett trykk på knappen.

Sporingskontroll (Traction
Control System – TCS)

XMAX 300 IRON MAX leveres med et

antispinnsystem (TCS) som

standardutstyr. Dette avanserte

elektroniske systemet hindrer at

bakhjulet mister trekkraft ved å redusere

hjulets drivkraft hvis sensorene oppdager

tegn til glidning – noe som gir tillitt og

sikkerhetsfølelse på glatte veier.

Kraftige og e ektiv 300 cc motor

Yamahas avanserte Blue Core-teknologi

bidrar til å produsere mer kraft med mindre

drivsto . XMAX 300 IRON MAX-motoren

har optimaliserte ventilformer, et kompakt

forbrenningskammer og idealisert timing –

tiltak som reduserer strømtap og øker

e ektiviteten, noe som gir bedre ytelse og

lavere bensinregninger fra denne

væskeavkjølte 300 cc motoren!
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Motor

Motortype Ensylindret, Firetakt, Væskekjølt, SOHC, 4-ventilers
Slagvolum 292cc
Boring x slag 70.0 mm x 75.9 mm
Kompresjonsforhold 10.9 : 1
Maks. e ekt 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maks. dreiemoment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Smøresystem Våtsump
Drivsto ssystem Bensininnsprøytning
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Automatisk, variatordrift
Drivsto orbruk 3.2 l/100km
CO2-utslipp 74 g/km

Chassis

Fjæringssystem foran Teleskopisk ga el
Fjæringsvei foran 110 mm
Fjæringssystem bak Enhetssving
Fjæringsvei bak 79 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø267 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Dekk foran 120/70-15
Dekk bak 140/70-14

Dimensjoner

Lengde 2,185 mm
Bredde 775 mm
Høyde 1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
Setehøyde 795 mm
Akselavstand 1,540 mm
Minimum bakkeklaring 135 mm
Vekt 179kg
Tankvolum 13litres
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Spesi kasjonene og det ytre til Yamahas produkter som vist her kan endres

uten forhåndsvarsel og kan variere avhengig av krav og forhold. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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