
Έλεγχος στο MAX
Όταν ανυπομονείτε για την επόμενη διαδρομή, το σπορ TMAX

SX έχει την τεχνολογία που σας παρέχει τον έλεγχο. Το

ελαφρύ πλαίσιο και ο κινητήρας υψηλής ροπής παρέχουν

υψηλές ταχύτητες, ενώ το αεροδυναμικό σώμα διευκολύνει

σημαντικά τη μετακίνηση στην πόλη.

Χάρη στο D-MODE 2 επιπέδων χαρτογράφησης, μπορείτε να

επιλέξετε τον σωστό τρόπο λειτουργίας του κινητήρα ανάλογα

με τις διαφορετικές συνθήκες, ενώ το σύστημα ελέγχου

πρόσφυσης εμποδίζει την ολίσθηση του πίσω τροχού σε

σαθρές ή βρεγμένες επιφάνειες.

Το μοναδικό κλείδωμα κεντρικού ορθοστάτη της Yamaha

παρέχει αποτελεσματική αντικλεπτική προστασία, ενώ το

σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί κάνει κάθε διαδρομή

ευκολότερη. Επίσης, η υψηλής ποιότητας ανάρτηση με

μοχλικό του TMAX SX προσφέρει σπορ και σταθερή οδήγηση.

Πανίσχυρος δικύλινδρος κινητήρας 530

κ .εκ. με διάταξη εν σειρά

Σπορ σκούτερ για γρήγορη και

ελεγχόμενη οδήγηση

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου για σπορ

ευελιξία

D-MODE 2 επιπέδων χαρτογράφησης

για πλήρη έλεγχο

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)

Πίσω ανάρτηση ψαλίδι με μοχλικό

Χαμηλό βάρος και υψηλά επίπεδα ροπής

Εξαιρετική αίσθηση επιτάχυνσης

Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί Smart

Key

Σύστημα κλειδώματος κεντρικού

ορθοστάτη

Όργανα με εξελιγμένη οθόνη TFT
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Έλεγχος στο MAX
Πρέπει να ζούμε τη ζωή στο MAX. Κάθε μέρα υπάρχει ένας νέος δρόμος που περιμένει να τον

ανακαλύψουμε. Και για να γίνει κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική, η Yamaha δημιούργησε το

δυναμικό TMAX SX σπορ maxi scooter.

Το σπορ και ευέλικτο πλαίσιο αλουμινίου και η ανάρτηση με μοχλικό προσφέρουν σε αυτό το πανίσχυρο

σκούτερ τη δυνατότητα να κινείται στην πόλη ή στην ύπαιθρο γρηγορότερα από σχεδόν κάθε άλλο μεταφορικό

μέσο, ενώ η αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση και οι εξαιρετικές επιδόσεις σάς κάνουν να αισθάνεστε καλά

σε κάθε περίσταση.

Όπου κι αν πάτε, τα ηλεκτρονικά D-MODE και TCS σάς παρέχουν πλήρη έλεγχο σε μεταβαλλόμενες

συνθήκες. Ανακαλύψτε τη δυναμική εμπειρία SX. Ζήστε κάθε μέρα στο MAX.
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Γρήγορη και ελεγχόμενη
οδήγηση

Εάν οι συναρπαστικές σπορ επιδόσεις

είναι αυτό που ζητάτε, χρειάζεστε το TMAX

SX. Από το πλαίσιο αλουμινίου μέχρι τον

ισχυρό κινητήρα, κάθε στοιχείο του TMAX

SX σχεδιάστηκε για να σας παρέχει

μέγιστες επιδόσεις που σας κάνουν να

νιώθετε πιο ζωντανοί από ποτέ. Ακόμη, η

υπερσύγχρονη ανάρτηση και τα

ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη

σάς παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο.

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου
για ευέλικτο χειρισμό

Το ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο από χυτό

αλουμίνιο είναι ελαφρύτερο κατά 9 κιλά σε

σύγκριση με το μοντέλο της προηγούμενης

γενιάς και χρησιμοποιεί μια προηγμένη

διάταξη τύπου μοτοσυκλέτας με βέλτιστα

σημεία στερέωσης του κινητήρα, που

διασφαλίζουν τον ευέλικτο χειρισμό και τις

δυναμικές επιδόσεις, κάνοντας το SX ένα

από τα πιο συναρπαστικά και υψηλών

επιδόσεων σπορ σκούτερ που

κυκλοφορούν.

Πάρτε τον έλεγχο με το D-MODE
2 επιπέδων

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις επιδόσεις

υψηλής ροπής και την κορυφαία επιτάχυνση

του κινητήρα 530 κ.εκ., θα πρέπει να έχετε

τον πλήρη έλεγχο. Με το D-MODE 2

επιπέδων χαρτογράφησης μπορείτε να

επιλέξετε εύκολα τον τρόπο λειτουργίας "T"

για ομαλή απόδοση ισχύος στην πόλη και,

επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον

τρόπο λειτουργίας "S" για πιο ισχυρές και

σπορ επιδόσεις στον ανοιχτό δρόμο.

Ειδικές επιλογές χρωμάτων

Με διπλούς προβολείς LED και δυναμική

εξωτερική σχεδίαση που είναι

εμπνευσμένη από τις σπορ μοτοσυκλέτες

της Yamaha, το TMAX SX χαρίζει ισχυρή και

εμβληματική εμφάνιση. Σε ειδικό φινίρισμα

Matt Silver ή Liquid Darkness, αυτό το

υψηλών προδιαγραφών σπορ σκούτερ έχει

το πραγματικό DNA του TMAX που

παραμένει πάντα διαχρονικό.

Αντικλεπτικό σύστημα
κλειδώματος κεντρικού
ορθοστάτη

Το TMAX SX είναι ένα από τα πιο

επιθυμητά σπορ σκούτερ που

κυκλοφορούν. Έτσι, θα θέλατε να ξέρετε με

σιγουριά ότι διαθέτει τη μέγιστη

αντικλεπτική προστασία. Για να εμποδίσετε

τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αυτό το

υψηλής τεχνολογίας maxi scooter είναι

εξοπλισμένο με ένα κορυφαίο μοναδικό

σύστημα κλειδώματος κεντρικού

ορθοστάτη, διατηρώντας το απόλυτα

ασφαλές.

Σπορ και δυναμική σχεδίαση σε
στυλ μοτοσυκλέτας

Το TMAX κυριαρχεί στην κατηγορία των maxi

scooter εδώ και δύο δεκαετίες. Χάρη στον

ελαφρύ σκελετό με τους διπλούς προβολείς,

η δυναμική εμφάνιση και η σπορ σχεδίαση σε

στυλ μοτοσυκλέτας του TMAX SX είναι

απαράμιλλες. Επίσης, με τον κεκλιμένο

σιγαστήρα και τα εντυπωσιακά πλευρικά

μοτίβα σε σχήμα μπούμερανγκ, κανένα άλλο

σκούτερ δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Με πρόσθια κλίση, παράλληλος δικύλινδρος,
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος

Κυβισμός 530.0cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 68.0 mm x 73.0 mm
Σχέση συμπίεσης 10:9 : 1
Μέγιστη ισχύς 33.8 kW @ 6,750 rpm
Μέγιστη ροπή 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 5.3l/100km
Εκπομπές ρύπων 122g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 120 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή πίσω τροχού 117 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø282 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70-15
Πίσω ελαστικό 160/60-15

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,200 mm
Συνολικό πλάτος 765 mm
Συνολικό ύψος 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Ύψος σέλας 800 mm
Μεταξόνιο 1,575 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 mm
Βάρος πλήρες υγρών 213kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 15litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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