
Η απόλυτη σπορ
εμπειρία
Οι σχεδιαστές της Yamaha απογειώνουν την οδηγική

εμπειρία του maxi scooter, με το TMAX SX Sport Edition.

Κάθε στοιχείο αυτού του δυναμικού σπορ σκούτερ τονίζει ότι

έχει κατασκευαστεί για νικητές. Η αποκλειστική εξάτμιση

Akrapovič υπογραμμίζει την ικανότητα του κινητήρα 530 κ.εκ.

να παρέχει εκπληκτικές επιδόσεις, ενώ το επιθετικό στυλ, οι

διπλοί προβολείς LED, ο σπορ ανεμοθώρακας και το πλαίσιο

πινακίδας κυκλοφορίας επιβεβαιώνουν τη σπορ σχεδίαση με

έμπνευση από τις μοτοσυκλέτες.

Το ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου με το εξελιγμένο ανάποδο

μπροστινό πιρούνι και η πίσω ανάρτηση με μοχλικό παρέχουν

ευέλικτο σπορ χειρισμό και εκπληκτική ευστάθεια, ενώ, το D -

MODE και το TCS σάς δίνουν τον έλεγχο.

Πανίσχυρος δικύλινδρος κινητήρας 530

κ .εκ. με διάταξη εν σειρά

Υψηλής ποιότητας οδηγική εμπειρία 360

μοιρών

Αποκλειστική εξάτμιση Akrapovič με

κάλυμμα από ανθρακονήματα

Σπορ ανεμοθώρακας και πλαίσιο

πινακίδας κυκλοφορίας

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου για ευέλικτο

χειρισμό

D-MODE 2 επιπέδων χαρτογράφησης

που προσαρμόζεται σε διαφορετικές

συνθήκες

Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί "Smart

Key"

Πίσω ανάρτηση ψαλίδι με μοχλικό

Αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος

κεντρικού ορθοστάτη

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
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Η απόλυτη σπορ εμπειρία
Εργάζεστε σκληρά. Διασκεδάζετε έντονα. Και σας αξίζουν τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Γι’ αυτό πρέπει

οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το απόλυτο σπορ σκούτερ της Yamaha: το TMAX SX Sport Edition.

Εξοπλισμένο με αποκλειστική εξάτμιση Akrapovič που τονίζει την ποιότητα και την αποκλειστικότητά του, αυτή

η ναυαρχίδα των maxi scooter είναι κατασκευασμένη για να προσφέρει την πιο δυναμική εμπειρία σπορ

οδήγησης. Και για να επιβεβαιώσει το κορυφαίο στάτους του, αυτό το υψηλών επιδόσεων TMAX διαθέτει

σπορ ανεμοθώρακα και πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας, αλλά και ειδικές επιλογές χρωμάτων.

Μπορείτε επίσης να είστε σίγουροι ότι το TMAX SX Sport Edition παρέχεται με όλες τις προηγμένες

τεχνολογίες που χρειάζεστε για να κάνετε δική σας την πόλη, όπως D-MODE χαρτογραφήσεις, όργανα με

οθόνη TFT, λειτουργία χωρίς κλειδί και Traction Control.
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Αποκλειστική και μοναδική
εξάτμιση Akrapovič

Όταν οι σχεδιαστές της Yamaha ξεκίνησαν

να δημιουργήσουν το πιο δυναμικό σπορ

σκούτερ, επέλεξαν να τοποθετήσουν μόνο

τα καλύτερα δυνατά εξαρτήματα .

Εξοπλισμένη με ένα εκπληκτικό κάλυμμα

από ανθρακονήματα και παρέχοντας έναν

απόλυτα βαθύ ήχο που ανακοινώνει την

άφιξή σας, η υψηλών επιδόσεων εξάτμιση

Akrapovič μεγαλώνει την έξαψη που

απολαμβάνετε σε κάθε διαδρομή.

Σπορ ανεμοθώρακας και
πλαίσιο πινακίδας
κυκλοφορίας

Εκτός από την υψηλών προδιαγραφών

εξάτμιση Akrapovič με το κάλυμμα από

ανθρακονήματα, αυτό το κορυφαίο σπορ

σκούτερ διαθέτει επίσης ένα σπορ

ανεμοθώρακα που τονίζει τις επιθετικές

γραμμές της αεροδυναμικής εξωτερικής

σχεδίασης τύπου μοτοσυκλέτας. Άλλα

μοναδικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν

ένα σπορ πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας.

Χυτευμένο πλαίσιο

Όπως με όλα τα μοντέλα TMAX, το SX Sport

Edition είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικά

σχεδιασμένο χυτευμένο πλαίσιο.

Χρησιμοποιώντας προηγμένη κατασκευή

τύπου μοτοσυκλέτας και σημεία στερέωσης

κινητήρα, ο ελαφρύς σκελετός αλουμινίου και

το μακρύ ψαλίδι εξασφαλίζουν ευέλικτο

χειρισμό και δυναμικές επιδόσεις,

καθιστώντας το TMAX το πιο συναρπαστικό

και δυναμικό maxi scooter που κυκλοφορεί

στο δρόμο.

D-MODE 2 επιπέδων
χαρτογράφησης που
προσαρμόζεται σε
διαφορετικές συνθήκες

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 ή εναλλακτικά μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας "S"

για πιο ισχυρές και σπορ επιδόσεις στον

ανοιχτό δρόμο.

Χρώματα σκελετού Sport
Edition

Όταν οδηγείτε το απόλυτο σπορ σκούτερ,

θέλετε να ξεχωρίζετε. Το TMAX SX Sport

Edition κυκλοφορεί σε δύο έντονα χρώματα

που ικανοποιούν ακόμα και το πιο

εκλεπτυσμένο γούστο. Η διαχρονική του

σχεδίαση και η θρυλική του φήμη

προσδίδουν δυναμικό χαρακτήρα και

προσελκύουν έξυπνους αναβάτες που

γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στη μόδα

και το στυλ.

Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί
Smart Key

Είτε θέλετε να θέσετε σε λειτουργία τον

κινητήρα, να ξεκλειδώσετε και να κλειδώσετε

τη σέλα είτε να απελευθερώσετε τον κεντρικό

ορθοστάτη, η ανάφλεξη χωρίς κλειδί κάνει τα

πάντα ευκολότερα. Εφόσον έχετε κοντά σας

το Smart Key, μπορείτε να θέτετε σε

λειτουργία το TMAX SX Sport Edition,

εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας τη μέρα

σας ευκολότερη!
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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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Το TMAX SX Sport Edition είναι το αρχικό σκούτερ της Yamaha με γνήσια αξεσουάρ Yamaha, όπως σπορ φιμέ

ανεμοθώρακας, πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας και αποκλειστικός slip-on σιγαστήρας Akrapovič, που

πωλούνται από επίσημες αντιπροσωπείες της Yamaha.

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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