XMAX 125 Tech MAX

Seçkinlik, konfor ve
performans
XMAX 125 Tech MAX, güçlü ve ekonomik 125cc 4 vuruşlu
motoru ile size güçlü bir performans sunarken tüketim
masra arını azaltır. Motosiklet türü ön çatalları ile konfor
sağlanırken, özel koltukları ve deri iç yastıkları sürüş
kalitesini arttırır.
Çekiş Kontrolü, disk frenleri ve ABS kaygan yollarda daha
fazla güven hissi ve denge sunar, Akıllı Anahtar anahtarsız
ateşleme özelliği de her seyahati daha kolay hale getirir.
Geniş ve aydınlatılmış koltuk altı saklama bölmesi ile, iki
adet kapalı kask için yeterli alan sağlanır.
Seçkin Tech Kamo renk seçeneği ile sunulan ve
ayarlanabilir ekran ve gidon ile donatılmış, sınırlı sayıda
üretilen XMAX 125 Tech MAX premium 125cc spor
scooter’dır.

Motosiklet tipi ön çatallar
Güçlü ve ekonomik 125 cc EU4 motor
Aletle ayarlanabilir gidon ve 2 konumlu
ekran
Geniş LCD ekranlı şık göstergeler
Sol ön saklama bölmesinde 12 V priz
Özel çift sele ve deri iç kaplamalar
Alüminyum ayaklıklar, krom hız halkası
ve daha fazlası
Çift LED’li farlar ve mat LED arka far
Anahtarsız ateşleme ve Çekiş kontrol
sistemi (TCS)
2 adet kapalı kask için geniş ve
aydınlatılmış saklama bölmesi
Seçkin Tech MAX özellikleriyle sportif
MAX tasarımı

XMAX 125 Tech MAX
Seçkinlik, konfor ve performans
Bir dizi seçkin özellikle donatılan özel XMAX 125 Tech MAX, Yamaha’nın seçkin olmanın değerini bilen
sizin gibi pratik sürücüler için tasarladığı premium 125cc spor scooter’dır.
Tarz sahibi Tech Kamo ile kaplanmış aerodinamik gövde ile, bu premium model seyahat için en akıllı yol
haline gelmektedir. Yüksek kaliteli şasisi, özel ikili koltuk ve birinci sınıf konfor için deri iç yastıklarla
sunulur. Alüminyum yolcu basamakları ve krom hız göstergesi halkası ise bu modeli seyahat için en
akıllı yollardan biri yapmaktadır.
Tam MAX DNA ile donatılan bu yüksek kaliteli 125cc spor scooter; spor tarz, pratiklik ve işlevselliğin
ideal bir dengesini sunarken MAX benzersizliğini garanti etmektedir.

XMAX 125 Tech MAX

Sınırlı sayıda üretilen 125cc
maxi sport scooter

Seçkin iç bölme
XMAX 125 Tech MAX, sınıfının en iyisi

Seyahat etmenin sportif ve zarif
yolu!

Stil sahibi kaplama ile sunulan ve

olmasını sağlayan seçkin bir iç bölmeye

XMAX 125 Tech MAX; stil, işlevsellik ve

alüminyum yolcu basamakları, özel koltuk

sahiptir. Parlak siyah ana iç paneller,

performansın ideal bir birleşimini sunmak

ve deri iç yastıkların yanı sıra mekanik

yüksek kaliteli bir saten kaplama

için saf ve seyreltilmemiş MAX DNA ile

elcikler, mat arka far ve krom hız

sunarken lüks deri iç yastıklar ve

hazırlanmıştır. Gazı açtığınızda, güçlü bir

göstergesi gibi bir dizi seçkin özellikle

alüminyum yolcu basamakları ile birlikte

hızlanma ve çevik bir yol tutuşu

donatılan XMAX 125 Tech MAX,

bu lüks spor scooter’ın görünümünü ve

deneyimlersiniz. Bu özellik, bu sportif, zarif

Yamaha’nın en üstün 125cc spor

hissiyatını daha da ileri taşır.

ve pratik sport scooter’ı hızlı ve etkili bir yol

scooter’ıdır.

aracı yapmaktadır. Seçkin MAX ailesine hoş
geldiniz!

Akıllı Anahtar, anahtarsız
çalışma

Çekiş Kontrolü Sistemi

Seyahat ettiğinizde, her yolculuğun

parlak rögar kapaklarına ve kaldırım

mümkün olduğunca kolay ve stressiz

taşlarına, hatta inşaat yakınlarında

olmasını istersiniz. Biz de tam olarak bu

çamurlu veya kirli alanlara kadar birçok

nedenden dolayı XMAX 125 Tech MAX’i

şeyle karşılaşabilirsiniz. XMAX 125 Tech

Akıllı Anahtar sistemi ile donattık.

MAX’in Çekiş Kontrolü Sistemi sayesinde

Anahtarınız yanınızda olduğu sürece,

artık güvenle sürüş yapabilirsiniz. Bu

scooter’ınızın kilidini açabilir ve

sistem, kaygan yüzeylerde arka tekerlek

çalıştırabilirsiniz. Ayrıca anahtarı kontağa

tutuşunu koruyarak size daha da güçlü bir

takmanız gerekmeden koltuk altı saklama

kontrol sunar.

bölmesine erişebilirsiniz.

Her gün işinize giderken, ıslak yollardan

Geniş sele altı saklama bölmesi
XMAX 125 Tech MAX; Sport Scooter
sınıfındaki en pürüzsüz, sportif ve seçkin
modellerden biri olmasının yanı sıra geniş
sele altı saklama alanı sayesinde en pratik
modeller arasında yer edinmiştir. Seleyi
kaldırarak 2 adet kapalı kask veya bir
dizüstü bilgisayar ve daha fazlasını
saklayabilirsiniz. Bölmeyi aydınlatan zarif
lamba ile daha üstün bir rahatlık
deneyimlersiniz.

XMAX 125 Tech MAX
Motor
Motor tipi
Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Yağlama
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Yakıt tüketimi
CO2 emission

4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, SOHC
124.66cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
10.5 kW @ 8,750 rpm
12.0 Nm @ 6,500 rpm
Islak karter
Yakıt Enjeksiyon
TCI
Elektrik
V-Kayışı Otomatik
2.7l/100km
63g/km

Şasi
Ön süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka süspansiyon
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Teleskopik çatal
110 mm
Tek kol
75 mm
Single Disc, Ø267 mm
Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
120/70-15
140/70-14

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Islak ağırlık
Yakıt tankı kapasitesi

2,180 mm
775 mm
1,415 mm - 1,465mm (adjustable windscreen)
795 mm
1,525 mm
130 mm
175kg
13.0litres

XMAX 125 Tech MAX
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

