
Върховно спортно
изживяване
Конструкторите на Yamaha пренасят опита от

изживяването при карането на макси скутера на напълно

ново ниво със спортното издание на TMAX SX.

Всичко при този динамичен спортен скутер говори, че той

е създаден за победители. Изключителният

шумозаглушител Akrapovič осигурява на 530-кубиковия

двигател възможност за предоставяне на изключителни

работни характеристики, неговият корпус с агресивен

стил, двойните светодиодни фарове, спортното челно

стъкло и стойката за регистрационния номер

потвърждават спортния му дизайн, вдъхновен от

мотоциклетите.

Лекото алуминиево шаси с усъвършенствана обърната

предна вилка и система на задното окачване шарнирен

тип Ви предоставят гъвкаво управление и изключителна

стабилност, а D-MODE и TCS Ви дават контрол.

Мощен, редови двуцилиндров

двигател с обем 530 куб. см.

High quality 360 degree riding

experience

Exclusive Akrapovič exhaust with

carbon cover

Sport screen and license plate holder

Леко алуминиево шаси за пъргаво

управление

2 -степенен D-MODE за адаптиране

към различни условия

Безключова запалителна система

Smart Key

Задна система за окачване шарнирен

тип

Anti-theft centre stand locking

system

Система за управление на

сцеплението (TCS)
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Върховно спортно изживяване
Вие работите активно. Вие почивате активно. И Вие заслужавате най-добрите неща в живота. Ето

защо е задължително да пробвате изключителния спортен скутер на Yamaha: спортната серия TMAX

SX.

Оборудван с изключителния шумозаглушител Akrapovič, който подчертава неговото качество и

изключителност, този флагмански макси скутер е създаден, за да Ви предложи най-динамичното

спортно каране. И за потвърждение на водещата му роля в неговия клас, този висококачествен TMAX

има спортно челно стъкло и стойка за регистрационен номер, плюс специални цветови опции.

Можете да бъдете сигурни, че спортната серия TMAX SX е придружена с цялата усъвършенствана

технология, от която се нуждаете, за да владеете града, включително D-MODE, TFT уреди,

безключово запалване и TCS.
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Изключителен и уникален
шумозаглушител Akrapovič

Когато конструкторите на Yamaha

решиха да създадат най-динамичния

спортен скутер, те избраха да монтират

само възможно най-добрите

компоненти. Снабден със страхотен

карбонов капак и издаващ гърлен рев с

енергичен звук, който оповестява

Вашето пристигане, шумозаглушителя

Akrapovič с високи работни

характеристики е допълнение за Вашето

силно усещане при ежедневното каране.

Спортно челно стъкло и
стойка за регистрационния
номер

Освен със шумозаглушител Akrapovič с

отлични технически характеристики и

карбонов капак, този водещ в  класа си

спортен скутер е оборудван също със

спортно челно стъкло , което акцентира

върху агресивните линии на

аеродинамичния спойлери в

мотоциклетен стил. Към другите

уникални характеристики може да се

причисли и спортната стойка  за

регистрационния номер.

Лято шаси

Като всички модели TMAX, спортната

серия SX е оборудвана със специално

конструирано лято шаси. Използването

на усъвършенствана конструкция и точки

за монтиране на двигателя от

мотоциклетен тип, леката алуминиева

рама и дългото плаващо рамо гарантират

пъргаво управление и динамични

характеристики, които правят TMAX най-

вълнуващите, универсални и динамични

макси скутери на улицата .

D-MODE с 2 нива
осъществява адаптиране
към различни условия

За да извлечете ползата от водещия в

класа си 530-кубиков двигател ,

ускорението и големият въртящ момент

е нужно да поемете управлението

изцяло. D-MODE с 2 нива Ви позволява

да избирате лесно режим „T“ за плавна

промяна на изходната мощност в  града

или можете да превключвате  на режим

„S“ за по-мощно и спортно поведение по

извънградските пътища.

Цветове на корпуса на
спортната серия

Когато карате изключителния  спортен

скутер, Вие искате да се отличите и

затова спортната серия TMAX SX се

получава с възможност за избор между

две силни цветови опции, които

задоволяват дори най-изтънчените

вкусове. Неговият непреходен дизайн и

легендарен статус изразяват динамичен

характер и привличат умните водачи ,

които правят разлика между мода и

стил.

Безключова запалителна
система Smart Key

Независимо дали е необходимо да

стартирате двигателя, да отключите

седалката или да заключите или

отключите централната система за

заключване, безключовото запалване

прави всичко толкова по-лесно. Докато

носите Smart Key с Вас, Вие ще можете да

управлявате спортната  серия TMAX SX,

като пестите време и правите деня си

малко по-лесен!
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Двигател

Тип на двигателя
Наклонен напред, успореден, 2-цилиндров, 4-
тактов, с водно охлаждане, DOHC, 4-клапанов

Кубатура 530.0cc
Диаметър х ход 68.0 mm x 73.0 mm
Степен на сгъстяване 10:9 : 1
Максимална мощност 33.8 kW @ 6,750 rpm
Максимален въртящ  момент 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Мазилна уредба Сух картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 120 mm
Система на задното очакване Плаващо рамо
Заден ход 117 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø282 mm
Предна гума 120/70-15
Задна гума 160/60-15

Размери

Обща дължина 2,200 mm
Обща ширина 765 mm
Обща височина 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Височина на седалката 800 mm
Колесна база 1,575 mm
Минимален просвет 125 mm
Мокро тегло 213kg
Капацитет на горивен резервоар 15litres
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Спортната серия TMAX SX е оригинален скутер на Yamaha, разширен с оригинални аксесоари на Yamaha,

включващи „опушено“ челно стъкло, стойка за регистрационния номер и специален сменяем

шумозаглушител Akrapovič, които се продават от официалните търговски представителства на Yamaha.

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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