
İlerlemenin daha trend
ve daha sportif yolu!
En akıllıca ve en seçkin çözümü arıyorsanız, XMAX 300

Tech MAX hem mantığınıza hem de kalbinize hitap

edecektir. Bu scooter’ın göze çarpan benzersizliğini bir

kez hissettiğinizde geri dönüşünüz yok!

Mantıksal ve pratik bir bakış açısıyla, bu güçlü, hesaplı ve

çok yönlü scooter sizi işinize hızlı, etkili ve ekonomik bir

şekilde ulaştırmak üzere tasarlanmıştır. Hafta sonları ise,

yeni yerler keşfetmenin en eğlenceli yoludur.

Stil sahibi çift farlı gövdesi saf MAX DNA’sıyla

şekillendirilmiştir ve özel bir sele, alüminyum ayaklıklar ve

deri iç pedleri içeren bir dizi seçkin özellikle, bunun çok

özel bir scooter olduğunu göreceksiniz.

Gelişmiş  denge için motosiklet tarzı

amortisör

15 inç ön jant ve 14 inç arka jant

Ön ve arkada disk frenleri, standart

donanım olarak ön ve arka ABS

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 ateş leme ve Çekiş  kontrol

sistemi (TCS)

Güçlü ve ekonomik 300cc motor

2 kapalı kask için geniş  sele altı saklama

alanı

LCD göstergeler ve 12V priz

Seçkin Tech MAX özellikleriyle sportif

MAX tasarımı
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İlerlemenin daha trend ve daha sportif
yolu!
Seçkin XMAX 300 Tech MAX, efsanevi TMAX’ten yola çıkılarak geliştirildi. Sınıfının en etkileyici

scooter’larından biri olması pek şaşırtıcı değil. Bu özel sürümün gerçekten benzersiz özellikleriyle,

yollarda kesinlikle göze çarpacaksınız.

Seçkin Tech MAX özelliklerine özel bir sele, alüminyum ayaklıklar, havalı gra kler ve bir krom hız halkası

dahildir. Ayrıca bu benzersiz paket, şık bir Tech Kamo renk seçeneği ve mat arka farlarla tamamlanır.

Çift LED’li farları, aerodinamik gövdesi ve bumerang tipi yan moti eri, tam olarak saf bir MAX’i temsil

ediyor. Güçlü ve ekonomik bir 300cc motordan güç alan ve motosiklet türü çatallar ve üstün

elektroniklerle donatılmış XMAX 300 Tech MAX, devrim niteliğindeki dinamikleri ve benzersiz göze

çarpıcılığı simgeliyor.
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Sınırlı sürüm, motosiklet
performansı

Bu, fazlasıyla stil, seçkinlik, güç ve

ekonomi sunan çok özel bir spor

scooter’dır. Yamaha’nın efsanevi MAX

DNA’sı kullanılarak inşa edilen ve bir dizi

premium özellikle donatılan XMAX 300

Tech MAX, spor scooter’ın tüm rahatlığı ve

çok yönlülüğüyle birlikte bir motosikletin

performansını sunar.

Seçkin Tech MAX özellikleri

Özel selesi, alüminyum ayaklıklar ve deri iç

pedlerine ek olarak, XMAX 300 Tech MAX

krom hız halkaları, yan gra kler ve mart

arka far gibi bir dizi özel parça sunar.

Sword Grey boyasıyla bu dinamik ve trend

scooter tüm dikkatleri üzerine çeker, aynı

sizin gibi.

2 kapalı kask ve daha fazlası için
saklama alanı

Geniş sele altı bölmesi LED iç aydınlatmaya

sahiptir ve 2 kapalı kask ve daha fazlasını

alabilir; bu da onu günlük işe geliş gidişler

için pratik ve işlevsel kılar. Boş vaktinizde

bir sürüşe çıktığınızda ise yüzme

donanımından piknik için öğle yemeğine

kadar her şeyi taşımak mükemmel bir yerdir.

Akıllı Anahtar sistemi

Hayatınızı daha basit ve daha rahat hale

getirmek için Akıllı Anahtar anahtarsız

ateşleme sistemi bulunur. Akıllı Anahtar’ı

taşıdığınız sürece, XMAX 300 Tech MAX’i

çalıştırmanız, direksiyon ve selenin kilidini

açmanız ve yakıt deposuna ve saklama

bölmesine erişim sağlamanız mümkündür.

Tek bir düğmeye basarak scooter’ınızı

kilitlemenizi ve konumunu belirlemenizi

sağlayan bir uzaktan kumanda da bulunur.

Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)

XMAX 300 Tech MAX’te standart ekipman

olarak Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) vardır.

Bu gelişmiş elektronik sistem, sensörler

herhangi bir kayma algılarsa tekerleğe

giden gücü azaltarak arka lastiğin çekiş

kaybetmesini önler; kaygan zeminlerde

güven ve emniyet hissi verir.

Güçlü ve verimli 300cc motor

Yamaha’nın gelişmiş Blue Core teknolojisi,

daha az yakıt kullanarak daha çok güç

üretilmesini sağlar. XMAX 300 Tech MAX

motoru, optimize edilmiş valf pro lleri,

kompakt yanma odası ve idealleştirilmiş

zamanlama özelliklere sahiptir. Güç

kayıplarını azaltan ve verimliliği artıran bu

önlemler, bu sıvı-soğutmalı 300cc motorla

size daha iyi bir performans ve daha düşük

yakıt faturaları sunar.
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Motor

Motor tipi Tek silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, SOHC, 4-subap
Motor hacmi 292cc
Çap x Strok 70.0 mm x 75.9 mm
Sıkıştırma oranı 10.9 : 1
Maksimum güç 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maksimum tork 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman V-Kayışı Otomatik
Yakıt tüketimi 3.2 l/100km
CO2 emission 74 g/km

Şasi

Ön süspansiyon Teleskopik çatal
Ön teker hareketi 110 mm
Arka süspansiyon Tek kol
Arka teker hareketi 79 mm
Ön fren Hydraulic single disc, Ø267 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Ön lastik 120/70-15
Arka lastik 140/70-14

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,185 mm
Toplam genişlik 775 mm
Toplam yükseklik 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Sele yüksekliği 795 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,540 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Islak ağırlık 179kg
Yakıt tankı kapasitesi 13litres
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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.
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