
Strakke en exclusieve
sportscooter
De trendy kleuroptie Sword Grey en zijn exclusieve

speci caties plaatsen XMAX 400 IRON MAX in een klasse

apart. Het ultracompacte chassis, een krachtige motor

en voorvorken zoals bij een motor ets maken dit de

premium sportscooter van Yamaha.

Het dynamische MAX kuipwerk kenmerkt zich door een

actieve rijhouding voor meer comfort en controle, en

onder het speciale duozadel bevindt zich een extra

grote opbergruimte die de toonaangevende

functionaliteit van deze premium scooter onderstreept.

Met het Traction Control System en de voorvorken in de

stijl van een motor ets heb je de scooter onder

glibberige omstandigheden perfect onder controle,

terwijl functies zoals de Smart Key ontsteking en LED

verlichting de XMAX 400 IRON MAX tot de onbetwiste

keus maken.

Sportief MAX-ontwerp met exclusieve

IRON MAX-onderdelen

Krachtige 400 cc-motor met een

stevige acceleratie

Ideale mix van stijl, prestaties en

functionaliteit

Compacte 400 cc sportscooter

Starten zonder sleutel en Traction

Control System (TCS)

Parkeerrem voor dagelijks

gebruiksgemak

Voorvorken zoals bij een motor ets

voor soepele hanteerbaarheid

Scherm en stuur met gereedschap in

2 standen verstelbaar

Ledlampen voor- en achteraan met

geleidingslicht

Dubbele remschijven van 267 mm aan

voorzijde met ABS

Grote opbergruimte onder het zadel

met binnenverlichting
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Strakke en exclusieve sportscooter
Geen enkele andere compacte sportscooter biedt zo'n indrukwekkende combinatie van stijl,

prestaties, veelzijdigheid en exclusiviteit. Woon-werkverkeer over lange afstanden of

weekendtrips... De XMAX 400 IRON MAX doet het allemaal!

De speciale uitrusting omvat een comfortzadel en aluminium voetsteunen, evenals geïntegreerde

lederen polstering. En om de hoge kwaliteit van deze premium sportscooter te onderstrepen,

hebben we hem de strakke en trendy kleur Sword Grey gegeven.

De nieuwe XMAX 400 IRON MAX is gebouwd met puur XMAX-DNA en combineert dynamische

prestaties met een hoge mate van comfort en een uitstekende wendbaarheid. En met de grote

opbergruimte, toonaangevende speci caties en ongeëvenaarde kwaliteit krijg je een sportscooter

die MAX presteert!
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Limited Edition, exclusieve
speci caties

De XMAX 400 IRON MAX heeft enkele van

de hoogste speci caties in zijn klasse,

waaronder een comfortzadel,

geïntegreerde lederen polstering en

aluminium voetsteunen. Krachtig,

compact en wendbaar: deze exclusieve

sportscooter is eenvoudig te besturen en

maakt elke reis nog aangenamer - zowel

voor woon-werkverkeer als voor recreatief

rijden.

Speciale IRON MAX-uitrusting

Het nieuwe hoogwaardige duozadel op de

XMAX 400 IRON MAX is uitgerust met

een afzonderlijke rugsteun voor extra

lendensteun. Dit zorgt voor een actieve en

rechte rijhouding. De IRON MAX wordt

ook geleverd met geïntegreerde lederen

polstering, aluminium voetsteunen en

speciale zijgraphics om de premium look

en feel van deze toonaangevende

sportscooter te benadrukken.

Krachtige 400cc-motor conform
EU4

De krachtige 400cc-motor produceert een

sterke acceleratie waarmee je resoluut

inhaalt en op topsnelheid blijft. U kunt erop

vertrouwen dat de XMAX 400 IRON MAX

een van de zuinigste en meest betrouwbare

modellen in zijn klasse is, dankzij de

ultramoderne Yamaha motortechnologie en

het e ciënte brandsto njectiesysteem.

Dynamisch, veelzijdig ontwerp
met het DNA van MAX

Gebouwd met het DNA van de MAX is de

XMAX 400 IRON MAX de premium

sportscooter voor woon-werkverkeer en

recreatief rijden. Deze dynamische en

veelzijdige scooter is meer MAX dan ooit,

van de boemerangmotieven tot de

dubbele LED koplampen aan de voorzijde

en het strakke kuipwerk.

Traction Control System (TCS)

De XMAX 400 IRON MAX wordt geleverd

met een van de hoogste speci caties in

zijn klasse en omvat standaard een

Traction Control System (TCS). TCS geeft

je meer vertrouwen en een hoger gevoel

van veiligheid doordat wordt voorkomen

dat de achterband tractie verliest op

glibberige oppervlakken zoals natte

wegen, afvoerputten, kinderkopjes en

tramrails.

Sleutelloos starten

Het sleutelloze Smart Key-

ontstekingssysteem biedt meer comfort.

Wanneer je de Smart Key bij de hand hebt,

kun je de XMAX 400 IRON MAX inschakelen,

de stuurkolom en het zadel ontgrendelen en

heb je toegang tot de brandstoftank en de

opbergruimte. Er is bovendien een

afstandsbediening om je scooter met één

druk op de knop te vergrendelen en

lokaliseren.
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Motor

Motortype 1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC
Cilinderinhoud 395cc
Boring x slag 83.0 mm x 73.0 mm
Compressieverhouding 10.6 : 1
Max. vermogen 24.5 kW @ 7,000 rpm
Max. koppel 36.0 Nm @ 6,000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 4.18l/100km
CO2 emission 96g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 110 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 107 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø267 mm
Bandenmaat voor 120/70-15
Bandenmaat achter 150/70-13

Afmetingen

Totale lengte 2,185 mm
Totale breedte 766 mm
Totale hoogte 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,567 mm
Grondspeling 90 mm
Rijklaargewicht 210kg
Inhoud brandstoftank 13litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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