
Scuter sport agil și
exclusivist
Opțiunea de culoare modernă Tech Kamo și speci cațiile

exclusiviste fac XMAX 400 Tech MAX să se distingă de

toate celelalte scutere din clasă. Iar șasiul ultracompact,

motorul puternic și furca moto îl transformă în scuterul

sport premium de la Yamaha.

Carenajul dinamic MAX asigură o poziție activă de pilotaj

pentru un plus de confort și control – iar sub șaua

specială există un compartiment de depozitare extra-

generos, care subliniază funcționalitatea fără egal a

acestui scuter sport premium.

Sistemul de control al tracțiunii și furca moto îți oferă un

nivel înalt de control în condiții alunecoase, iar

caracteristicile precum pornirea cu Smart Key, frâna de

parcare și iluminarea cu LED transformă XMAX 400 Tech

MAX în alegerea evidentă.

Echilibru ideal între stil, performanţă ş i

funcţionalitate

Motorul puternic de 400 cmc cu

accelerare puternică

Parbriz ș i mânere ce pot   ajustate în

2 poziții cu ajutorul unei unelte

Faruri față ș i spate cu LED ș i lumini de

ghidaj

Frâne frontale duble pe disc de

267 mm cu ABS

Aprindere fără cheie ș i sistem de

control al tracțiunii (TCS)

Scuter sport compact de 400 cmc

Frână de parcare practică zi de zi

Furcă frontală moto pentru manevrare

ușoară

Spațiu mare de depozitare sub șa, cu

iluminare interioară

Designul MAX sportiv îmbogățit cu

caracteristicile exclusiviste Tech MAX
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Scuter sport agil și exclusivist
Niciun alt scuter sport compact nu îți poate oferi o combinație mai impresionantă de stil, performanță,

versatilitate și exclusivitate. De la naveta pe distanțe mari până la călătorii de weekend, XMAX 400

Tech MAX îți oferă mereu mai mult!

Echiparea specială include o șa confort și suporturi din aluminiu pentru picioare, precum și proiecții

interioare moderne, din piele. Și, pentru a sublinia caracterul premium și speci cațiile înalte ale

acestui scuter sport, este disponibil în culoarea îndrăzneață și ultramodernă Tech Kamo.

Bazat pe ADN-ul pur al MAX, XMAX 400 Tech MAX îți oferă performanță dinamică, completată de

confort din plin și agilitate excepțională la  ecare deplasare. Cu spațiul de depozitare generos,

speci cațiile de cel mai înalt nivel în categoria sa și calitatea fără egal, acest scuter sport este nimic

mai puțin decât... MAX!
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Speci cații exclusiviste, în
ediție limitată

Dotat cu o gamă de caracteristici

premium, inclusiv o șa confortabilă,

proiecții interioare din piele și suporturi

din aluminiu pentru picioare, XMAX 400

Tech MAX oferă printre cele mai înalte

speci cații din categoria sa. Puternic,

compact și agil, acest scuter sport

exclusivist este ușor de pilotat și

transformă  ecare călătorie într-o

plăcere,  e că faci naveta sau te plimbi.

Echipare specială Tech MAX

XMAX 400 Tech MAX este dotat cu o șa

dublă specială, de înaltă calitate, cu

spătar independent pentru mai mult

sprijin lombar, asigurând o poziție de

pilotaj activă și dreaptă. Tech MAX are și

proiecții interioare din piele, suporturi din

aluminiu pentru picioare și o geometrie

laterală specială, care subliniază aspectul

și alura premium a acestui scuter sport

lider în clasa sa.

Motor EU4 puternic, de 400 cmc

Motorul puternic de 400 cmc produce o

accelerare puternică, pentru depășiri

hotărâte, și îți oferă forța necesară pentru a

menține viteze mari de croazieră. De altfel,

te poți baza pe faptul că XMAX 400 Tech

MAX este unul dintre cele mai economice și

 abile modele din clasă, datorită

tehnologiei so sticate a motorului Yamaha

și sistemului e cient de injecție de

combustibil.

Design dinamic și versatil cu
ADN-ul MAX

Bazat pe ADN-ul MAX, XMAX 400 Tech

MAX este scuterul sport premium pentru

navetă și călătorii de plăcere. De la

formele de bumerang, la farurile frontale

gemene cu LED și caroseria stilată, acest

scuter dinamic și versatil este mai MAX ca

niciodată.

Sistem de control al tracțiunii
(TCS)

XMAX 400 Tech MAX vine cu un set de

speci cații de cel mai înalt nivel în clasa sa

și include sistemul de control al tracțiunii

(TCS) în echiparea standard. TCS îți oferă

un nivel sporit de încredere și senzația de

siguranță, împiedicând anvelopa din spate

să piardă tracțiune pe suprafețe

alunecoase, cum ar   șoselele ude,

capacele de canal, pietrele cubice și

șinele de tramvai.

Pornire fără cheie

Pentru a-ți face viața mai confortabilă,

există sistemul de pornire fără cheie, Smart

Key. Dacă ai la tine cheia Smart Key,

aceasta îți permite să pornești XMAX 400

Tech MAX, să deblochezi direcția și șaua și

să obții acces la rezervorul de combustibil și

compartimentul de depozitare. Există și o

telecomandă pentru blocarea și localizarea

scuterului, printr-o singură apăsare a

butonului.
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Motor

Tip motor Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC
Capacitate cilindrică 395cc
Alezaj X Cursă 83.0 mm x 73.0 mm
Compresie 10.6 : 1
Putere maximă 24.5 kW @ 7,000 rpm
Cuplu maxim 36.0 Nm @ 6,000 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie de carburant
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală
Fuel consumption 4.2l/100km
CO2 emission 96g/km

Şasiu

Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Cursă faţă 110 mm
Sistem suspensie spate Unitate oscilantă
Cursă spate 107 mm
Frână faţă Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø267 mm
Anvelopă faţă 120/70-15
Anvelopă spate 150/70-13

Dimensiuni

Lungime totală 2,180 mm
Lăţime totală 765 mm
Înălţime totală 1,415 mm -1,465 mm (adjustable windscreen)
Înălţimea scaunelor 800 mm
Ampatament 1,565 mm
Gardă minimă la sol 90 mm
Greutate fără sarcină 210kg
Capacitate rezervor carburant 13litres
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și

condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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