
Nothing but the MAX
TMAX is sneller, soepeler en dynamischer dan ooit.

Huidige MAX-rijders zullen dol zijn op het sportievere

gevoel en de snellere acceleratie van de nieuwe 560cc

motor. Heb je nog nooit op deze toonaangevende

motorscooter gereden, maak dan nu een afspraak voor

een proefrit en ontdek waarom dit het favoriete model

van Europa is.

De rijkwaliteit is de beste ooit dankzij gewijzigde

veerinstellingen, die zorgen voor licht en wendbaar

rijgedrag. De versnellingen zijn aangepast om je een

meer ontspannen gevoel te geven bij normale

kruissnelheden. De technici van Yamaha hebben zelfs

het uitlaatsysteem herzien, zodat het een harmonieuzer

geluid produceert.

Het design van het kuipwerk en de geïntegreerde LED-

knipperlichten voor, zorgen voor een stoerdere en

ver jnde uitstraling, die toch trouw blijft aan de

iconische stijl van de TMAX. De slankere achterkant en

de opnieuw ontworpen voetplaat verbeteren bovendien

de ergonomie voor zowel de bestuurder als de

passagier. TMAX 560: in elk opzicht beter.

Krachtig 560 cc-motor conform

EURO5

Dynamisch en stoere kuipontwerp

Gemakkelijker bij de grond kunnen

Geïntegreerde LED-knipperlichten

voor

Lichtgewicht aluminium frame -

stijfheid en balans

Traction Control System en D-MODE

Grote opbergruimte

Smart Key operation

Monochroom TFT-

instrumentenpaneel

Wielophanging vergelijkbaar met een

motor

Vergrendelingssysteem voor

middenstandaard
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Nothing but the MAX
De iconische TMAX motorscooter is het meest succesvolle model in Europa en staat al twintig jaar op

rij op nummer één. Nu tilt Yamaha sportprestaties naar een nog hoger niveau met de TMAX 560 met

een grotere cilinderinhoud. Sneller, sportiever en dynamischer: de nieuwe generatie TMAX is de

beste keuze.

Het kuipwerk met geïntegreerde LED-knipperlichten voor geeft dit iconische model een stoerdere

uitstraling die respect afdwingt op de weg. De verbeterde ergonomie zorgt ervoor dat je

gemakkelijker kunt opstappen en verhoogt het comfort. Het rauwe sport-DNA is duidelijk te

herkennen aan de slankere achterkant en het supercoole, T-vormige LED-achterlicht.

Zodra je aan de gashendel draait, voel je het hogere vermogen van de grotere motor waarmee je

nog sneller kunt inhalen of accelereren. Wanneer je langere afstanden op de snelweg rijdt, is dit een

van de meest comfortabele en handige manieren om te reizen. En in de stad komt niets anders in de

buurt.
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Krachtig 560 cc-motor conform
EURO5

TMAX is sneller, sportiever en dynamischer

dankzij zijn grotere 560cc motor conform

EURO5 die beter dan ooit presteert,

aanvoelt en klinkt. Dankzij ruim 6% meer

koppel kun je nog sneller accelereren en

met zijn speciale balansasmechanisme is

deze lichtgewicht tweecilindermotor een

van de soepelste en meest compacte in

zijn klasse.

Kuipwerk met dynamisch en
stoer design

De nieuwste generatie TMAX heeft

bovendien een stoerdere, nieuwe

uitstraling die zijn iconische status als

Europa's toonaangevende motorscooter

onderstreept. Nieuwe kuipdelen

waaronder opnieuw ontworpen

'boemerang'-zijdelen zorgen voor een

dynamischer en ver jnd uiterlijk. De

supersportieve achterkant heeft een

nieuw T-vormig achterlicht en

lichtgewicht zijpanelen met

ventilatieopeningen.

Gemakkelijker bij de grond
kunnen

De herziene ergonomie verhoogt het

rijcomfort nog verder en de nieuw

ontworpen voetplaten zorgen ervoor dat de

bestuurder en de passagier beter bij de

grond kunnen. Nieuwe kuipdelen geven de

TMAX een sportiever en dynamischer gevoel.

Door het slankere achtergedeelte kan een

passagier beter bij de voetsteunen, voor een

meer ontspannen en plezierige rit.

Geïntegreerde LED-
knipperlichten voor

Voor een lichter en wendbaarder gevoel

zijn de compacte LED-knipperlichten voor

volledig geïntegreerd in de gerestylede

panelen. Het unieke LED-achterlicht in de

vorm van een T laat iedereen weten dat ze

achter een TMAX Tech MAX rijden!

Lichtgewicht aluminium frame

De TMAX is uitgerust met een

chassisconstructie zoals bij een motor,

met een lichtgewicht gegoten aluminium

Twin Spar-frame en lange swingarm. De

560cc motor is direct in het frame

gemonteerd om een hoge stijfheid van het

chassis te bieden voor nauwkeurige en

wendbare rijeigenschappen. Niets anders

voelt zo goed als je op de snelweg of door

de stad rijdt.

Traction Control System en D-
MODE

De TMAX is volledig uitgerust met de meest

geavanceerde elektronica om je ultieme

bestuurbaarheid te bieden. Het Traction

Control System helpt wielslip te voorkomen

wanneer je op losse of natte oppervlakken

accelereert en de D-MODE met 2 niveaus

biedt je de mogelijkheid om over te

schakelen naar een soepele

vermogensafgifte in de bebouwde kom of

krachtigere en sportieve prestaties buiten

de stad.
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Motor

Motortype
4-kleppen, DOHC, 4-takt, Vloeistofgekoeld, EURO5,
Parallel twin-cylinder

Cilinderinhoud 562 cc
Boring x slag 70.0×73.0mm
Compressieverhouding 10.9:1
Max. vermogen 35.0 kW @ 7500 rpm
Max. koppel 55.7 Nm @ 5250 rpm
Smeersysteem Dry sump
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Brandstofverbruik 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Type

Wielophanging, voor Telescopische voorvork
Veerweg, voor 120 mm
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, achter 117 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Bandenmaat, voor 120/70R15M/C 56H Tubeless
Bandenmaat, achter 160/60R15M/C 67H Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2,200 mm
Totale breedte 765 mm
Totale hoogte 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,575 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 218 kg
Inhoud brandstoftank 15 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van

Yamaha-producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel

uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten zijn uitsluitend ter illustratie

weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.
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