
Елегантен и
ексклузивен спортен
скутер
Модерната опция за цвят Sword Grey и ексклузивните

характеристики на XMAX 400 IRON MAX го поставят в

собствена класа. А ултракомпактното шаси, мощният

двигател и предните вилки в стил „мотоциклет“ го

превръщат в най-забележителния спортен скутер на

Yamaha.

Динамичният корпус MAX дава активна позиция за

каране, която позволява повече удобство и контрол – а

под специалната седалка има отделение за багаж с

увеличени размери, което подчертава функционалността

на този първокласен спортен скутер.

Системата за управление на сцеплението и предните

вилки в стил „мотоциклет“ ви дават висока степен на

контрол при хлъзгави условия, а функциите като

запалване Smart Key, спирачка за паркиране и LED

светлини превръщат XMAX 400 IRON MAX в най-явния

избор.

Спортният дизайн на серията MAX и

ексклузивните характеристики на

IRON MAX

Мощен 400-кубиков двигател с бързо

ускоряване

Идеален баланс между стил,

характеристики и функционалност

Компактен 400-кубиков спортен

скутер

Безключово запалване и система за

управление на сцеплението (TCS)

Спирачка за паркиране – за

ежедневно удобство

Предни вилки в стил „мотоциклет“ за

гладко управление

Предно стъкло с 2 позиции и

ръкохватки – регулируеми с

инструменти

Предни и задни LED светлини и

габарити

Двойни 267-милиметрови предни

дискови спирачки с ABS

Голям багажник с вътрешно

осветление под седалката
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Елегантен и ексклузивен спортен
скутер
Няма друг компактен спортен скутер, който може да ви предложи такава впечатляваща комбинация от

стил, представяне, гъвкавост и ексклузивност. От градско пътуване на дълги разстояния до

пътувания през уикенда, XMAX 400 IRON MAX винаги ви дава повече.

Специалното оборудване включва удобна седалка и алуминиеви опори за крака, както и стилни

кожени възглавници на тапицерията. Първокласните характеристики на този спортен скутер се

подчертават от елегантния и модерен цвят Sword Grey.

Създаден като истински наследник на серията MAX, моделът XMAX 400 IRON MAX ви предлага

динамично представяне, много комфорт и изключителна маневреност при всяко пътуване. А големият

багажник, водещите в класа характеристики и несравнимото качество превръщат този скутер в

истински MAX!
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Ограничена серия,
ексклузивни характеристики

Оборудван с гама първокласни

характеристики, като удобна седалка,

кожени възглавници на тапицерията и

алуминиеви опори за краката, XMAX 400

IRON MAX предлага едно от най-

високите нива характеристики в  целия

клас. Мощен, компактен и маневрен,

този ексклузивен спортен скутер е

лесен за каране и с него всяко

пътуване е приятно – независимо дали

отивате на работа, или на екскурзия.

Специално оборудване IRON
MAX

XMAX 400 IRON MAX има специална

висококачествена двойна седалка с

отделна облегалка за водача, която дава

допълнителна лумбална подкрепа и

помага за активна и изправена позиция

при каране. IRON MAX също така се

предлага с кожени възглавници на

тапицерията, алуминиеви опори за

крака и специални изображения

отстрани, които подчертават

първокласния изглед и усещане на този

първокласен спортен скутер.

Мощен 400-кубиков двигател,
съвместим с EU4

Мощният 400-кубиков двигател  предлага

бързо ускоряване за безпроблемно

изпреварване и ви дава възможност да

поддържате висока  скорост на

равномерно движение. Също така може

да сте уверени, че XMAX 400 IRON MAX е

един от най-икономичните и надлежни

модели в  своя клас – благодарение на

усъвършенстваната технология на

двигателите Yamaha и ефикасната

система за впръскване на гориво.

Динамичен и гъвкав дизайн,
пряк наследник на MAX

Създаден като пряк наследник на MAX,

моделът XMAX 400 IRON MAX е

първокласен спортен скутер, подходящ

за пътуване по работа или за

удоволствие. От мотивите с бумеранг

до двата предни LED фара и елегантния

корпус, този динамичен и

многофункционален скутер е повече

MAX от всичко досега.

Система за управление на
сцеплението (TCS)

XMAX 400 IRON MAX се предлага с най-

високите характеристики в  целия клас  и

включва система за управление на

сцеплението (TCS) като стандартно

оборудване. TCS ви дава допълнителна

увереност и усещане за сигурност, като

предотвратява загубата на сцепление

на задната гума върху хлъзгави

повърхности като мокри пътища, капаци

на шахти, паваж и трамвайни релси.

Безключово запалване

За по- удобен живот – безключова

запалителна система Smart Key. Когато

носите Smart Key в  себе си, можете  да

палите XMAX 400 IRON MAX, да

отключвате управлението и седалката и

да получавате достъп до резервоара за

гориво и багажното отделение. Има също

и дистанционно управление за

заключване и откриване на вашия скутер

с едно натискане на бутон.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов,
DOHC

Кубатура 395cc
Диаметър х ход 83.0 mm x 73.0 mm
Степен на сгъстяване 10.6 : 1
Максимална мощност 24.5 kW @ 7,000 rpm
Максимален въртящ  момент 36.0 Nm @ 6,000 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 4.18l/100km
CO2 emission 96g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 110 mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 107 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø267 mm
Предна гума 120/70-15
Задна гума 150/70-13

Размери

Обща дължина 2,185 mm
Обща ширина 766 mm
Обща височина 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)
Височина на седалката 800 mm
Колесна база 1,567 mm
Минимален просвет 90 mm
Мокро тегло 210kg
Капацитет на горивен резервоар 13litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, показани тук, подлежат на промяна без предварително известие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности се

консултирайте със своя представител на Yamaha.
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