
De ultieme sportieve
ervaring
Met de TMAX SX Sport Edition tillen de ontwerpers van

Yamaha de rijervaring met een motorscooter naar een

geheel nieuw niveau.

Alles aan deze dynamische maxiscooter maakt duidelijk

dat hij gebouwd is voor winnaars. De exclusieve

Akrapovič-uitlaat duidt op het uitstekende

prestatievermogen van de 530cc-motor, en het agressief

ogende kuipwerk, de twee ledkoplampen, het

sportscherm en de kentekenplaathouder benadrukken

het sportieve op een motor ets geïnspireerde ontwerp.

Een lichtgewicht aluminium chassis met geavanceerde

upsidedown-voorvorken en achterwielophanging

zorgen voor sportieve wendbaarheid en uitstekende

stabiliteit, terwijl D-MODE en TCS ervoor zorgen dat je

de controle in eigen handen hebt.

Krachtige 530cc tweecilinder-in-lijn

High quality 360 degree riding

experience

Exclusive Akrapovič exhaust with

carbon cover

Sport screen and license plate holder

Lichtgewicht aluminium chassis voor

optimale wendbaarheid

Yamaha D-MODE

'Smart Key' starten zonder sleutel

Monocross-achterdraagarm

Anti-theft centre stand locking

system

Traction Control Systeem (TCS)
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De ultieme sportieve ervaring
Je werkt hard. Je speelt hard. En je verdient het allerbeste in je leven. Daarom moet je absoluut de

ultieme sportieve scooter van Yamaha uitproberen: de TMAX SX Sport Edition.

Dit vlaggenschip van de maxiscooters, uitgerust met een exclusieve Akrapovič-uitlaat die de kwaliteit

en exclusiviteit ervan benadrukt, is gebouwd om de meest dynamische sportieve rijervaring te

bieden. Om de toonaangevende status van de TMAX te benadrukken, is deze uitgerust met een

sportscherm en kentekenplaathouder, en zijn er speciale kleuropties beschikbaar.

Je hebt ook de zekerheid dat de TMAX SX Sport Edition wordt geleverd met alle geavanceerde

technologie die je nodig hebt om de stad naar je hand te zetten, zoals D-MODE, TFT-instrumenten,

sleutelloze bediening en TCS.
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Exclusieve en unieke
Akrapovič-uitlaat

Toen de ontwerpers van Yamaha aan de

slag gingen om de meest dynamische

sportieve scooter te creëren, kozen ze

ervoor om alleen de beste onderdelen te

gebruiken. De Akrapovič-uitlaat, die is

uitgerust met een coologend carbondeksel

en een kenmerkend brullend en stoer

geluid voortbrengt, maakt elke rit nog

sensationeler voor jou.

Sportscherm en
kentekenplaathouder

Deze toonaangevende sportieve scooter

met de Akrapovič-uitlaat met hoge

speci caties die is voorzien van een

carbondeksel, is ook uitgerust met een

sportscherm dat de agressieve lijnen van

het aerodynamische motor etsachtige

kuipwerk benadrukt. Een ander uniek

kenmerk van dit model is de sportieve

kentekenplaathouder.

Gegoten aluminium chassis

Zoals alle TMAX-modellen is de SX Sport

Edition uitgerust met een speci ek

ontworpen gegoten aluminium chassis. Door

de geavanceerde motor etsachtige bouw en

motorbevestigingspunten zijn de TMAX-

modellen met hun lichtgewicht aluminium

frame, en de lange swingarm voor

wendbaarheid en dynamische prestaties, de

meest sensationele en dynamische

maxiscooters op de weg.

D-MODE op 2 niveaus
instelbaar naargelang de
omstandigheden

Om optimaal te pro teren van de

toonaangevende acceleratie van de 530cc-

motor en de krachtige prestaties, moet je

de controle volledig in eigen handen

kunnen nemen. Dankzij de D-MODE op 2

niveaus kan je gemakkelijk de 'T'-modus

selecteren voor een soepele

vermogensafgifte in de stad, of kan je

overschakelen op de 'S'-modus voor

krachtigere en sportievere prestaties op

de buitenwegen.

Sport Edition-
carrosseriekleuren

Als je met de ultieme sportieve scooter

rijdt, wil je opvallen. De TMAX SX Sport

Edition is leverbaar in twee sterke

kleuren, die zelfs de rijders met de meest

ver jnde voorkeuren tevredenstellen. Het

tijdloze ontwerp en de iconische status

geven dit model een dynamisch karakter

en maken het aantrekkelijk voor

eigentijdse klanten, die het verschil

kennen tussen mode en stijl.

Sleutelloos Smartkey-
ontstekingssysteem

Of je nu de motor moet starten, het zadel

moet ontgrendelen en de middenbok moet

vergrendelen of ontgrendelen, dankzij de

sleutelloze ontsteking is alles veel

eenvoudiger. Wanneer je de SmartKey bij de

hand hebt, kan je de TMAX SX Sport Edition

bedienen, waardoor je tijd bespaart en je je

dag een beetje gemakkelijker maakt!

TMAX SX Sport Edition



Motor

Motortype
Naar voren hellende parallelle 2-cilinder, 4-takt,
Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen

Cilinderinhoud 530.0cc
Boring x slag 68.0 mm x 73.0 mm
Compressieverhouding 10:9 : 1
Max. vermogen 33.8 kW @ 6,750 rpm
Max. koppel 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Smeersysteem Dry sump
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 120 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 117 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø282 mm
Bandenmaat voor 120/70-15
Bandenmaat achter 160/60-15

Afmetingen

Totale lengte 2,200 mm
Totale breedte 765 mm
Totale hoogte 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,575 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 213kg
Inhoud brandstoftank 15litres
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De TMAX SX Sport Edition is een originele scooter van Yamaha, uitgebreid met originele accessoires van

Yamaha: een donkergetint sportscherm, een kentekenplaathouder en een speciale slipon-

uitlaatdemper van Akrapovič. Deze accessoires worden verkocht door een o ciële Yamaha-dealer.

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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