
Nejlepší sportovní
skútr
Nový TMAX Tech MAX je sportovní skútr Yamaha nejvyšší

speci kace, který díky své konstrukci umožňuje

nejdynamičtější, nejúžasnější a nejčistší jízdu, jakou kdy

zažijete. Podívejte se na veškeré pokročilé technologie

ve standardní výbavě a uvidíte, že se jim nic nevyrovná.

Díky výkonnějšímu motoru o objemu 560 cm3 a agresivně

tvarované kapotáži je nový model rychlejší, elegantnější

a pohodlnější než dříve. Když uvážíte, že je TMAX Tech

MAX vybaven elektronickým displejem, vyhřívanými

rukojeťmi, vyhřívaným sedlem a tempomatem, zjistíte že

tento skútr je plně vybavený na cestu kamkoli.

Mezi další exkluzivní prvky tohoto prémiového luxusního

modelu patří zlatá přední vidlice, nastavitelné zadní

odpružení s přepákováním, zámek předního víka a vysoce

kvalitní interiér. A je to také jediný TMAX, který je

k dispozici v úžasném novém barevném odstínu Tech

Kamo společnosti Yamaha.

Výkonný motor o objemu 560 ccm

splňující normu EURO5

Dynamičtějš í a agresivnějš í design

kapotáže

Elektronický displej

Tempomat

Vyhřívané rukojeti a sedlo

Vylepšená přístupnost k zemi

Integrované přední LED blikače

Plná výbava s nejlepš ími parametry ve

své třídě

Lehký hliníkový rám

Systém kontroly trakce a D-MODE

Velký úložný prostor

Bezklíčový přístup a zapalování Smart

Key

Přístrojový panel Monotone TFT

Odpružení motocyklového typu
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Nejlepší sportovní skútr
Pokud dokážete ocenit skutečnou hodnotu vyspělých technologií, inovativního designu a vynikající

kvality, je pro vás nový TMAX Tech MAX tím nejlepším sportovním skútrem. Jeho nejlepší technické

parametry ve své třídě zahrnují elektronický displej, tempomat, vyhřívané rukojeti a sedlo a dále plnou

konektivitu se systémem My TMAX Connect.

Tento plně vybavený prémiový model se dodává s novým motorem o objemu 560 cm3, který díky

vyššímu točivému momentu dosahuje vynikajícího zrychlení a vysoké rychlosti, takže je ideální pro

časté dálkové jízdy. Lehký podvozek se výborně hodí pro pohyb v rušných městských ulicích.

Nová agresivní kapotáž je vybavena integrovanými LED světly a upravenou čelní částí, která modelu

TMAX Tech MAX dodává poutavý impozantní vzhled. Díky zdokonalené ergonomii a doplňkové výbavě

se na delší výlety budete těšit.
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Výkonně jší motor o objemu
560 ccm splňující normu EU5

Nový TMAX Tech MAX je rychlejší,

sportovnější a dynamičtější díky většímu

motoru o objemu 560 cm3, který splňuje

emisní normu Euro 5 a běží, zní a funguje

lépe než kdykoli předtím. S více než o 6 %

vyšším točivým momentem zažijete ještě

rychlejší zrychlení - a díky speciálnímu

vyvažovacímu mechanismu je tento lehký

dvouválcový motor jedním z

nejkultivovanějších a nejkompaktnějších

ve své kategorii.

Dynamický a agresivní design
kapotáže

Nový TMAX Tech MAX má také nový

agresivnější vzhled, který posiluje jeho

kultovní postavení předního evropského

sportovního skútru. Nové panely kapotáže

včetně přepracovaných bočních sekcí

„bumerangu“ poskytují dynamičtější a

ra novanější vzhled - a super sportovní

zadní část má nové zadní koncovky ve

tvaru písmene T a lehké boční kryty s

větracími otvory.

Elektronický displej

Pokud chcete prémiový sportovní skútr

s nejlepšími parametry ve své třídě, je model

TMAX Tech MAX jasnou volbou. Jednou

z nejvýznamnějších funkcí zvyšujících

pohodlí je exkluzivní elektronický displej,

který lze výškově nastavit v rozmezí

135 mm, takže si můžete zvolit optimální

nastavení pro maximální pohodlí při jízdách

ve městě i mimo něj.

Tempomat

Plně vybavenému modelu TMAX Tech MAX

se žádný jiný sportovní skútr nemůže

rovnat. Díky výkonnějšímu motoru

o objemu 560 cm3 a prvotřídní ergonomii

se tento stroj perfektně hodí k dálkovým

jízdám. Pro větší pohodlí a pohodu je

standardně vybaven tempomatem. Ten

funguje při rychlostech nad 50 km/h,

takže vám za jízdy pomůže dodržovat

většinu rychlostních omezení.

Vyhřívané rukojeti a sedlo

Dokonce i za teplého dne dokáže proud

vzduchu jezdce ochlazovat, a to zejména

při jízdě vyšší rychlostí. S modelem TMAX

Tech MAX ale budete v teple a pohodlí při

každé cestě bez ohledu na počasí, neboť

díky vyhřívaným rukojetím a sedlu je jízda

příjemnější.

Vylepšená přístupnost k zemi

Revidovaná ergonomie zajišťuje ještě vyšší

úroveň jízdního komfortu a nově navržené

nášlapy poskytují zlepšenou přístupnost pro

jezdce a spolujezdce. Nové panely kapotáže

dodávají modelu TMAX Tech MAX

sportovnější a dynamičtější vzhled. Štíhlejší

zadní část nabízí spolujezdci snadnější

přístup ke stupačkám, takže jízda bude

pohodlnější a příjemnější.
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Motor

Typ motoru
4ventilový, DOHC, 4taktní, Kapalinou chlazený,
EURO5, Parallel twin-cylinder

Zdvihový objem 562 cc
Vrtání x zdvih 70.0×73.0mm
Kompresní poměr 10.9:1
Maximální výkon 35.0 kW @ 7500 rpm
Maximální točivý moment 55.7 Nm @ 5250 rpm
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 117 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc brake
Zadní brzda Hydraulic single disc brake
Přední pneumatika 120/70R15M/C 56H Tubeless
Zadní pneumatika 160/60R15M/C 67H Tubeless

Rozměry

Celková délka 2,200 mm
Celková šířka 765 mm
Celková výška 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1,575 mm
Minimální světlá výška 125 mm
Mokrá hmotnost 220 kg
Kapacita palivové nádrže 15 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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