
Nada menos do que o
MAX
TMAX é mais rápida, mais suave e mais dinâmica do que

nunca. Os atuais condutores de scooters MAX vão adorar

a sensação mais desportiva e a aceleração mais rápida do

novo motor de 560 cc - se nunca conduziu esta scooter

desportiva líder do segmento, deve solicitar já um test-

drive e descobrir as razões que a tornam a scooter

favorita em toda a Europa.

A qualidade de condução é a melhor de sempre graças

às de nições de suspensão revistas, que proporcionam

uma condução leve e ágil, e a transmissão foi alterada

para proporcionar maior conforto nas velocidades de

cruzeiro habituais. Os engenheiros da Yamaha

reajustaram também o sistema de escape para produzir

um som mais harmonioso!

O design da carenagem e os piscas dianteiros em LED

integrados conferem um visual agressivo e re nado,

mantendo o estilo icónico da TMAX, enquanto a traseira

mais estreita e as áreas para os pés redesenhadas

melhoram a ergonomia do condutor e do passageiro.

TMAX 560: Melhor em todos os aspetos.

Potente motor de 560 cc em

conformidade com a norma EURO5

Design de carenagem dinâmico e

agressivo

Acessibilidade ao solo melhorada

Piscas dianteiros integrados em LED

Leve quadro em alumínio – rigidez e

equilíbrio

Sistema de controlo de tração e D-

MODE

Grande espaço de arrumação

Smart Key operation

Painel de instrumentos TFT

monocromático

Suspensão tipo moto

Sistema de bloqueio do descanso

central
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Nada menos do que o MAX
A icónica scooter desportiva TMAX é o modelo de maior sucesso na Europa e o mais vendido há duas

décadas. Agora, com a TMAX 560 a Yamaha está a levar a performance desportiva para o nível

seguinte. Mais rápida, mais desportiva e mais dinâmica, a TMAX da nova geração será a melhor opção

para si.

A carenagem com piscas dianteiros em LED integrados confere a este modelo icónico um visual mais

agressivo que impõe respeito na estrada. A ergonomia melhorada garante mais conforto e um

acesso mais fácil, enquanto o ADN desportivo puro é evidente na traseira mais estreita e nas

fantásticas luzes traseiras em LED com a forma de um T.

Assim que rodar o acelerador, vai sentir a potência superior do motor que permite ultrapassagens

ainda mais rápidas e uma aceleração mais rápida. Quando faz longas distâncias em autoestrada, esta

é uma das formas mais confortáveis e práticas de se deslocar. E na cidade é incomparável.
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Potente motor de 560 cc em
conformidade com a norma
EURO5

TMAX é mais rápida, mais desportiva e

mais dinâmica graças ao seu maior motor

de 560 cc, em conformidade com a norma

EURO5, que trabalha e soa como nunca.

Com mais de 6% de binário adicional, vai

sentir uma aceleração ainda mais rápida.

E com o mecanismo de equilíbrio especial,

este leve motor de 2 cilindros é um dos

mais suaves e compactos da categoria.

Design da carenagem dinâmico
e agressivo

A TMAX de nova geração vem também com

um novo visual mais agressivo que reforça

o seu estatuto emblemático de scooter

desportiva líder na Europa. Os novos

painéis da carenagem, incluindo as

secções laterais em "boomerang"

redesenhadas, proporcionam uma

aparência mais dinâmica e re nada,

enquanto a extremidade traseira super

desportiva inclui um novo conjunto de

luzes traseiras em forma de T e tampas

laterais de baixo peso com ventilação.

Acessibilidade ao solo melhorada

A ergonomia revista garante níveis ainda

mais elevados de conforto na condução e o

novo design das áreas para os pés melhora a

acessibilidade ao solo para condutor e

passageiro. Os novos painéis da carenagem

conferem à TMAX uma sensação mais

desportiva e dinâmica, enquanto a secção

traseira mais estreita facilita o acesso às

áreas para os pés do passageiro, para

viagens mais confortáveis e agradáveis.

Piscas dianteiros integrados
em LED

Os indicadores de direção dianteiros

compactos em LED estão totalmente

integrados nos painéis redesenhados para

uma sensação de mais leveza e agilidade,

enquanto um farolim traseiro exclusivo em

forma de T mostra a todos que a TMAX

Tech MAX ainda está à frente!

Quadro leve em alumínio

A TMAX está equipada com um chassis

tipo moto que inclui um leve quadro em

alumínio fundido com duas longarinas e

um longo braço oscilante. O motor de

560 cc está montado diretamente no

quadro para proporcionar elevados níveis

de rigidez do chassis, para uma

performance de condução precisa e ágil. A

sensação de conduzir na autoestrada ou

passear pela cidade é a melhor.

Sistema de controlo de tração e
D-MODE

A TMAX está totalmente equipada com a

eletrónica mais avançada para lhe

proporcionar o melhor nível de controlo. O

sistema de controlo de tração ajuda a evitar

a derrapagem da roda quando acelera em

estradas de superfícies soltas ou molhadas,

enquanto o D-MODE de 2 níveis lhe oferece

a opção de alternar para uma produção de

potência suave para andar na cidade ou para

uma performance mais potente e desportiva

para a estrada.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, DOHC, 4 tempos, Refrigeração líquida,
EURO5, 2 cilindros em paralelo

Cilindrada 562 cc
Diâmetro x curso 70.0×73.0mm
Taxa de compressão 10.9:1
Potência máxima 35.0 kW @ 7500 rpm
Binário máximo 55.7 Nm @ 5250 rpm
Sistema de lubri cação Cárter seco
Sistema de combustível Injeção de Combustível
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível 4.8l / 100 km
emissões CO2 112g / km

Chassis

Sistema de suspensão dianteira Suspensão telescópica
Curso dianteiro 120 mm
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante
Curso traseiro 117 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Pneu dianteiro 120/70R15M/C 56H Tubeless
Pneu traseiro 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensões

Comprimento total 2,200 mm
Largura total 765 mm
Altura total 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Altura do assento 800 mm
Distância entre eixos 1,575 mm
Distância mínima ao solo 125 mm
Peso 218 kg
Capacidade Dep. Combustível 15 L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros condutores e pelo ambiente. As especi cações e o aspeto dos

produtos Yamaha apresentados aqui podem sofrer alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo

com eventuais requisitos e condições. Para obter mais informações, consulte o seu concessionário

Yamaha.
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