
Dokonalé sportovní
zážitky
Konstruktérům společnosti Yamaha se podařilo

dosáhnout na maxiskútru TMAX SX Sport Edition jízdních

zážitků zcela nové úrovně.

Vše na tomto dynamickém sportovním skútru vyzařuje

touhu po vítězství. Exkluzivní výfuk Akrapovič naznačuje

schopnost motoru s objemem 530 ccm podávat

mimořádné výkony. Agresivně tvarovaná kapotáž skútru,

dva LED světlomety, sportovní štít a držák registrační

značky jen dokreslují jeho design inspirovaný sportovními

motocykly.

Podvozek s lehkým hliníkovým rámem, důmyslnou

obrácenou přední vidlicí a zadním odpružením

s přepákováním jsou zárukou agilních jízdních vlastností

a vynikající stability. Systémy D-MODE a TCS vám pak

zaručují dokonalou ovladatelnost.

Výkonný řadový dvouválec o objemu

530 ccm

Nejkvalitnějš í ucelené jízdní zážitky

Exkluzivní výfuk Akrapovič s karbonovým

krytem

Sportovní štít a držák registrační

značky

Lehký hliníkový rám pro agilitu ovládání

Dvouúrovňový systém D-MODE

umožňující přizpůsobení různým

podmínkám

Bezklíčové zapalování Smart Key

Zadní odpružení s kloubovým závěsem

Systém zamykání středového stojanu

proti krádeži

Systém kontroly trakce (TCS)
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Dokonalé sportovní zážitky
Pracujete tvrdě. Bavíte se naplno. A zasloužíte si od života jen to nejlepší. Proto si prostě musíte

vyzkoušet ten nejdokonalejší sportovní skútr Yamaha: TMAX SX Sport Edition.

Tento vlajkový maxiskútr, vybavený exkluzivním výfukem Akrapovič podtrhujícím jeho kvalitu

a výjimečnost, je předurčen zajistit ty nejdynamičtější sportovní jízdní zážitky. Na dokreslení své

bezkonkurenční pozice je tento vysoce výkonný model TMAX vybaven sportovním štítem a držákem

registrační značky a dodává se navíc ve speciálních barevných verzích.

Získáváte také jistotu, že skútr TMAX SX Sport Edition je vybaven veškerými dostupnými moderními

technologiemi, které k ovládnutí města potřebujete – například D-MODE, přístrojovým panelem TFT,

bezklíčovým přístupem, ovládáním prostřednictvím a kontrolou trakce (TCS).
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Exkluzivní a jedinečný výfuk
Akrapovič

Když se konstruktéři ve společnosti

Yamaha rozhodli stvořit ten

nejdynamičtější sportovní skútr, měli

jasno, že jej chtějí osadit jen těmi

nejlepšími dostupnými komponenty. Výfuk

Akrapovič se špičkovými výkonovými

parametry je opatřen karbonovým krytem

s moderním vzhledem a zajišťuje hluboký,

hutný brumlavý zvuk, díky kterému váš

příjezd nezůstane nikým ponechán bez

povšimnutí. Přispívá tak ke vzrušujícím

zážitkům z každé jízdy.

Sportovní štít a držák
poznávací značky

Kromě špičkového výfuku Akrapovič

s karbonovým krytem je tento prvotřídní

sportovní skútr vybaven také sportovním

štítem, který dotváří agresivní linie

aerodynamicky tvarované kapotáže

v motocyklovém stylu. Mezi další unikátní

prvky patří sportovní držák registrační

značky.

Pevný rám z odlitku

Podobně jako všechny ostatní modely řady

TMAX je verze SX Sport Edition vybavena

speciálně zkonstruovaným odlévaným

rámem. Lehký hliníkový rám využívá vyspělé

konstrukční řešení motocyklů s optimální

polohou montážních bodů motoru

a společně s dlouhou kyvnou vidlicí zaručuje

agilitu při ovládání a dynamický výkon. Díky

tomu je TMAX jedním z nejzábavnějších

a nejdynamičtějších maxiskútrů, jaké jsou

na silnicích k vidění.

Dvouúrovňový systém D-MODE
umožňující přizpůsobení
různým podmínkám

Abyste mohli naplno využívat špičkovou

akceleraci a výkon motoru o objemu

530 ccm s úchvatným točivým momentem,

musíte mít vše pevně pod kontrolou.

Dvouúrovňový systém D-MODE umožňuje

jednoduchou volbou režimu „T“ zajistit

plynulý přísun výkonu pro jízdu po městě,

nebo na otevřené silnici přepnout na režim

„S“, který nabídne výkonnější

a sportovnější odezvu.

Barvy kapotáže verze Sport
Edition

Pokud jezdíte na špičkovém sportovním

skútru, chcete být vidět. TMAX SX Sport

Edition se dodává v jedné ze dvou

výrazných barevných kombinací, které

uspokojí i jezdce s tím nejvybranějším

vkusem. Jeho nadčasový design a kultovní

postavení vyzařují dynamický charakter

a oslovují inteligentní jezdce, kteří vidí

rozdíl mezi módou a stylem.

Systém bezklíčového zapalování
Smart Key

Nezáleží na tom, zda potřebujete

nastartovat motor, odemknout sedlo nebo

zamknout či odemknout středový stojan –

s bezklíčovým zapalováním je vše o mnoho

snazší. Stačí, když máte u sebe klíč Smart

Key, a můžete skútr TMAX SX Sport Edition

začít používat. Ušetříte tak čas a zase si

o něco zpříjemníte každý den!
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Motor

Typ motoru
Paralelní dvouválec s náklonem dopředu, 4taktní,
Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 530.0cc
Vrtání x zdvih 68.0 mm x 73.0 mm
Kompresní poměr 10:9 : 1
Maximální výkon 33.8 kW @ 6,750 rpm
Maximální točivý moment 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 117 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø282 mm
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 160/60-15

Rozměry

Celková délka 2,200 mm
Celková šířka 765 mm
Celková výška 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1,575 mm
Minimální světlá výška 125 mm
Mokrá hmotnost 213kg
Kapacita palivové nádrže 15litres
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TMAX SX Sport Edition je originální skútr Yamaha doplněný originálním příslušenstvím Yamaha, které

zahrnuje sportovní štít v kouřové barvě, držák registrační značky a speciální nasazovací tlumič výfuku

Akrapovič. Tyto prvky jsou k dostání u autorizovaných prodejců Yamaha.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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