
Vrhunsko športno
doživetje
Yamahini oblikovalci so z modelom TMAX SX Sport Edition

doživetje vožnje z maxi skuterjem dvignili na popolnoma

novo raven.

Vse na tem dinamičnem športnem skuterju kaže na to,

da je ustvarjen za zmagovalce. Ekskluziven izpuh

Akrapovič daje vedeti, da lahko agregat s prostornino

530 cm3 razvije izjemno moč, agresivno oblikovan oklep,

dvojni LED-žarometi, športni vizir ter nosilec registrske

tablice pa poudarjajo športno zasnovo, ki se zgleduje po

motornih kolesih.

Lahka aluminijasta šasija z dovršenimi obrnjenimi

sprednjimi vilicami in zadnje vzmetenje z vzvodi

zagotavljata okretno športno vodljivost in izjemno

stabilnost, sistema D-MODE in TCS pa omogočata

nadzor.

Zmogljiv vrstni agregat s prostornino

530 cm3 in dvema valjema

High quality 360 degree riding

experience

Exclusive Akrapovič exhaust with

carbon cover

Sport screen and license plate holder

Lahka aluminijasta šasija za okretno

vodljivost

2-stopenjski sistem D-MODE se

prilagaja različnim razmeram

Vžig s pametnim ključem "Smart Key"

Zadnje vzmetenje z vzvodi

Anti-theft centre stand locking

system

Sistem za preprečevanje zdrsa koles

(TCS)
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Vrhunsko športno doživetje
Naprezate se pri delu. Naprezate se pri igri. Zato si zaslužite najboljše stvari v življenju. In zato morate

preskusiti Yamahin vrhunski športni skuter TMAX SX Sport Edition.

Ta paradni maxi skuter je opremljen z ekskluzivnim izpuhom Akrapovič, ki poudarja njegovo kakovost

in ekskluzivnost, izdelan pa je za najbolj dinamični športni način vožnje. Vodilni položaj v tem razredu

ima ta zmogljivi model TMAX tudi zaradi športnega vizirja in nosilca registrske tablice ter posebnih

barv.

Model TMAX SX Sport Edition je poleg tega opremljen z vso napredno tehnologijo, ki jo potrebujete,

če želite osvojiti mesto, vključno s sistemom D-MODE, TFT-instrumenti, sistemom vžiga brez ključa

ter sistemom nadzora nad oprijemom (TCS).
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Ekskluziven in edinstven izpuh
Akrapovič

Yamahini oblikovalci so pri ustvarjanju

najbolj dinamičnega športnega skuterja

izbrali samo najboljše sestavne dele. Z

zmogljivim izpuhom Akrapovič, ki je

opremljen s privlačnim karbonskim

pokrovom ter zagotavlja hripav in drzen

zvok, ki najavlja vaš prihod, postane vsaka

vožnja še vznemirljivejše doživetje.

Športni vizir in nosilec
registrske tablice

Najboljši športni skuter v tem razredu pa

ni opremljen samo z visokozmogljivim

izpuhom Akrapovič, temveč tudi s

športnim vizirjem, ki poudarja agresivne

linije aerodinamičnega oklepa v slogu

motornih koles. Med edinstvenimi

značilnostmi je tudi športni nosilec

registrske tablice.

Tlačno lita šasija

Kot vsi modeli TMAX ima tudi model SX

Sport Edition posebej zasnovano tlačno lito

šasijo. Lahek aluminijast okvir in dolga

nihajna roka z napredno konstrukcijo in

nosilnimi točkami za agregat v slogu

motornih koles zagotavljata okretno

vodljivost in dinamične lastnosti, zaradi

katerih je model TMAX najbolj vznemirljiv

ter dinamičen maxi skuter na ulicah.

2-stopenjski sistem D-MODE se
prilagaja različnim razmeram

Če želite v celoti izkoristiti najboljše

pospeševanje v tem razredu in visok navor

agregata s prostornino 530 cm3,

potrebujete popoln nadzor. Z 2-

stopenjskim sistemom D-MODE lahko

preprosto izberete način "T" za

enakomerno dovajanje moči po mestu ali

preklopite v način "S" za zmogljivejšo in

bolj športno vožnjo zunaj naselij.

Barve ohišja modela Sport
Edition

Med vožnjo z vrhunskim športnim

skuterjem želite biti opaženi, zato je

model TMAX SX Sport Edition na voljo v

dveh intenzivnih barvah, ki zadovoljita tudi

najzahtevnejše okuse. Brezčasna oblika in

kultni status izražata dinamični značaj

ter privabljata pametne voznike, ki ločijo

med modo in slogom.

Sistem vžiga s pametnim ključem

Če želite zagnati agregat, odkleniti sedež

in zakleniti ali sprostiti sredinsko stojalo –

vžig brez ključa vse to bistveno olajša.

Dokler imate pametni ključ v bližini, lahko

upravljate model TMAX SX Sport Edition ter

tako prihranite čas in si vsaj malo olajšate

dan!
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Agregat

Tip agregata
Naprej nagnjen linijski 2-valjni, 4-taktni, Tekočinsko
hlajen, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 530.0cc
Vrtina x gib 68.0 mm x 73.0 mm
Kompresijsko razmerje 10:9 : 1
Maksimalna moč 33.8 kW @ 6,750 rpm
Maksimalen navor 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Sistem podmazovanja Suho korito
oskrba z gorivom Vbrizg goriva
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos jermenski avtomatski
Poraba goriva 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja 120 mm
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka
Hod zadnjega vzmetenja 117 mm
Prednja zavora Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Zadnja zavora Hydraulic single disc, Ø282 mm
Prednja pnevmatika 120/70-15
Zadnja pnevmatika 160/60-15

Dimenzije

Skupna dolžina 2,200 mm
Skupna širina 765 mm
Skupna višina 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Višina sedeža 800 mm
Medosovinski razmak 1,575 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 125 mm
Skupna teža (s polnimi rezervoarji) 213kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 15litres
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Model TMAX SX Sport Edition je originalni Yamahin skuter, opremljen z originalno Yamahino dodatno

opremo, ki vključuje zatemnjen športni vizir, nosilec registrske tablice ter namenski dušilnik Akrapovič, ki

jih prodaja uradno Yamahino trgovsko zastopstvo.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se

obrnite na pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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