
Şık ve seçkin sport
scooter
Tarz sahibi Tech Kamo renk seçeneği ve seçkin özellikleri,

XMAX 400 Tech MAX’i sınıfı içinde rakipsiz bir model haline

getirir. Ultra kompakt şasisinin yanı sıra güçlü motoru ve

motosiklet türü ön çatalları ile birlikte, Yamaha’nın

sınıfında en iyi sport scooter’ıdır.

Dinamik MAX kaporta, daha fazla konfor ve kontrol

sunmak için aktif sürüş pozisyonu barındırır. Özel selenin

alt tarafında bulunan oldukça geniş saklama bölmesi ise,

bu seçkin sport scooter’ın sınıfında önde gelen

işlevselliğini ön plana çıkarır.

Çekiş Kontrolü Sistemi ve motosiklet türü ön çatallar,

kaygan koşullarda dahi yüksek seviyede kontrol

sağlarken Akıllı Anahtar, el freni ve LED aydınlatma, XMAX

400 Tech MAX’i en çok tercih edilen model haline getirir.

Tarz, performans ve fonksiyonelliğin

ideal dengesi

Güçlü hızlanma imkanı veren güçlü

400cc motor

Ayarlanabilen 2 kademeli cam ve gidon

Kılavuz lambalı ön ve arka LED farlar

ABS'li 267 mm çift ön disk fren

Anahtarsız ateş leme ve Çekiş  kontrol

sistemi (TCS)

Kompakt 400cc spor scooter

El freni ile devamlı kullanış lılık

Sorunsuz yol tutuşu için motosiklet

türü ön çatallar

İç aydınlatmaya sahip geniş  sele altı

saklama bölmesi

Seçkin Tech MAX özellikleriyle sportif

MAX tasarımı
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Şık ve seçkin sport scooter
Başka hiçbir kompakt sport scooter, size stili, performansı, çok yönlülüğü ve seçkinliği bu kadar

etkileyici biçimde birleştiren bir deneyim sunamaz. XMAX 400 Tech MAX, uzun mesafeli seyahatlerden

hafta sonu kaçamaklarına, size daima daha fazlasını verir!

İçerdiği özel ekipmanlar arasında konfor sele alüminyum yolcu basamakları ve şık deri iç yastıklar

bulunmaktadır. Bu seçkin sport scooter’ın en göze çarpan özelliklerinden biri de şık ve zarif Tech

Kamo rengidir.

Tam MAX DNA ile donatılan XMAX 400 Tech MAX, her sürüşte dinamik performansın yanı sıra

olağanüstü konfor ve çeviklik sunar. Geniş saklama alanı, sınıfında öncü özellikleri ve rakipsiz kalitesi ile

bu sport scooter MAX adını gururla taşır!
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Sınırlı sayıda üretim, seçkin
özellikler

Konfor sele, deri iç yastıklar ve alüminyum

yolcu basamakları gibi bir dizi seçkin

özellikle donatılmış XMAX 400 Tech MAX,

sınıfında en yüksek özellikleri sunan

modellerden biridir. Bu güçlü, kompakt,

çevik ve seçkin sport scooter, kolay bir

sürüş sağlayarak hem yolcular hem de

sürücüler için her seyahati daha eğlenceli

hale getirir.

Özel Tech MAX ekipmanları

XMAX 400 Tech MAX, özel ve yüksek

kaliteli ikili selenin yanı sıra sürücüler için

daha fazla bel desteği sunan, bağımsız bir

sırtlık da barındırması sayesinde aktif ve

dik bir sürüş pozisyonu sağlar. Ayrıca Tech

MAX, deri iç yastıkları, alüminyum yolcu

basmaklarıı ve özel gövde tasarımı ile

sınıfında öncü olma özelliğine seçkin bir

görünüm ve hissiyat da ekler.

Güçlü 400cc EU4 uyumlu motor

Güçlü 400cc motor, keskin geçişler için güçlü

hızlanma sağlar ve yolculuk sırasında yüksek

hızınızı koruma gücü sunar. Ayrıca, XMAX

400 Tech MAX’in gelişmiş Yamaha motor

teknolojisi ve etkili yakıt enjeksiyon sistemi

sayesinde sınıfındaki en ekonomik ve

güvenilir modellerden biri olduğuna

güvenebilirsiniz.

MAX DNA özellikli dinamik, çok
yönlü tasarım

MAX DNA özellikli XMAX 400 Tech MAX,

seyahat amaçlı ve günlük sürüşler için en

seçkin sport scooter’dır. Bu dinamik ve çok

yönlü scooter, bumerang moti erinden

ikili ön LED farlara ve pürüzsüz

kaportasına MAX adını gururla

taşımaktadır.

Çekiş Kontrolü Sistemi (TCS)

XMAX 400 Tech MAX, sınıfındaki en

yüksek özellikleri sunmanın yanı sıra

standart olarak Çekiş Kontrolü Sistemi

(TCS) ile birlikte gelir. TCS, arka

tekerleklerin ıslak yollar, kanalizasyon

kapakları, kaldırım taşları ve demiryolları

gibi kaygan yüzeylerde çekiş kaybetmesini

önleyerek olağanüstü güven hissi yaratır.

Anahtarsız ateşleme

Hayatınızı daha da kolaylaştırmak için Akıllı

Anahtar anahtarsız ateşleme sistemi

eklenmiştir. Yanınızda taşıyacağınız Akıllı

Anahtarınız ile XMAX 400 Tech MAX’i

çalıştırabilir, direksiyonun ve sele altı kilidini

açabilir ve yakıt deposu ile bagaj bölmesine

erişebilirsiniz. Scooter’ınızı bir kez basarak

kilitleyebileceğiniz ve kilidini açabileceğiniz

bir uzaktan kumanda da mevcuttur.
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Motor

Motor tipi Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC
Motor hacmi 395cc
Çap x Strok 83.0 mm x 73.0 mm
Sıkıştırma oranı 10.6 : 1
Maksimum güç 24.5 kW @ 7,000 rpm
Maksimum tork 36.0 Nm @ 6,000 rpm
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman V-Kayışı Otomatik
Yakıt tüketimi 4.2l/100km
CO2 emission 96g/km

Şasi

Ön süspansiyon Teleskopik çatal
Ön teker hareketi 110 mm
Arka süspansiyon Tek kol
Arka teker hareketi 107 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø267 mm
Ön lastik 120/70-15
Arka lastik 150/70-13

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,180 mm
Toplam genişlik 765 mm
Toplam yükseklik 1,415 mm -1,465 mm (adjustable windscreen)
Sele yüksekliği 800 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,565 mm
Minimum yerden yükseklik 90 mm
Islak ağırlık 210kg
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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