TMAX Tech MAX

Den ultimative
sportsscooter
Den nye TMAX Tech MAX er Yamahas sportsscooter med
de højeste speci kationer. Den er designet til at give dig
den mest dynamiske, spændende og ra

nerede tur, du

nogensinde vil opleve. Se alle de avancerede
teknologier, der leveres som standard, og du vil se, at
intet andet kommer tæt på.
Med dens mere kraftfulde 560cc-motor og aggressive,
nyindrettede karrosseri er den nye model hurtigere,
mere elegant og mere komfortabel end nogensinde før.
Dertil kommer, at TMAX Tech MAX leveres med en
elektrisk skærm, opvarmede håndtag og opvarmet sæde
og fartpilot, og da den er fuldt udstyret, vil du komme til
din destination, uanset hvor det er.
Andre eksklusive funktioner på denne førsteklasses
high-end-model omfatter guldfarvede forga er samt
justerbar a jedring bagtil af linktypen, en frontlåge og
et interiør i høj kvalitet. Det er også den eneste TMAX,
der fås i Yamahas fantastiske nye Tech-Kamo.

Kraftig 560 cc motor, der overholder
EURO5 forskrifterne
Dynamisk og aggressivt
karosseridesign
Elektrisk skærm
Fartpilot
Opvarmede håndtag og opvarmet
sæde
Forbedret tilgængelighed
Integrerede LED-front blinklys
Fuldt udstyret med klassens bedste
speci kationer
Letvægtsramme i aluminium
Traction Control System og D-MODE
Stor opbevaringsplads
Smart Key operation
Monotone TFT-instrumentpanel
Motorcykela jedring

TMAX Tech MAX
Den ultimative sportsscooter
Hvis du sætter pris på den reelle værdi af avanceret teknologi, innovativt design og enestående
kvalitet, er den nye TMAX Tech MAX din ultimative sportsscooter. Den har klassens bedste
speci kationer, og de omfatter en elektrisk skærm, fartpilot og opvarmede håndtag og sæde – samt
alle tilslutningsmuligheder med My TMAX Connect.
Denne fuldt udstyrede førsteklasses model leveres med en ny 560cc-motor, der leverer et højere
drejningsmoment for fremragende acceleration og en høj cruising-hastighed, hvilket gør den til et
ideelt valg, hvis du ofte kører lange ture. Og med det lette stel er den ideel til navigering gennem
travle gader i byerne.
Det aggressive, nye design har integrerede LED-lygter, og en nydesignet frontkåbe giver TMAX Tech
MAX et imponerende look, der gør dig bemærket – og med dens forbedrede ergonomi og
ekstraudstyr er længere ture noget, du kan glæde dig til.

TMAX Tech MAX
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Fartpilot

Opvarmede håndtag og
opvarmet sæde
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Elektrisk skærm
Hvis du vil have en førsteklasses
sportsscooter med den højeste speci kation
i kategorien, er TMAX Tech MAX det helt
rigtige valg. En af de vigtigste funktioner,
der forbedrer komforten, er den eksklusive
elektriske skærm, der kan justeres med 135
mm op eller ned, så du har mulighed for at
vælge den optimale indstilling for maksimal
komfort på landevejen og i byen.

Forbedret tilgængelighed
Den ændrede ergonomi sikrer endnu højere
kørekomfort, og de nydesignede trinbræt
giver forbedret tilgængelighed for køreren
og passageren. Nye karrosseripaneler giver
TMAX Tech MAX en mere sporty og mere
dynamisk fornemmelse – og den slankere
bagsektion giver nemmere adgang til
passagerfodstøtterne, så du får en mere
afslappet og fornøjelig tur.

TMAX Tech MAX
Motor

Slagvolumen
Boring x slaglængde
Kompressionsforhold
Maks. e ekt
Maks. moment
Smøresystem
Brændstofsystem
Tændingssystem
Startersystem
Transmissionssystem
Benzinforbrug
CO2 udledning

4-ventilet, DOHC, 4-takts, Væskekølet, EURO5,
Parallel twin-cylinder
562 cc
70.0×73.0mm
10.9:1
35.0 kW @ 7500 rpm
55.7 Nm @ 5250 rpm
Tørsump
Benzinindsprøjtning
TCI
Elektrisk
Kilerem automatisk
4.8l / 100 km
112g / km

Stel
A jedringssystem for
Vandring for
A jedringssystem bag
Vandring bag
Forbremse
Bagbremse
Fordæk
Bagdæk

Teleskopforga el
120 mm
Svingarm
117 mm
Hydraulic dual disc brake
Hydraulic single disc brake
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensioner
Samlet længde
Samlet bredde
Samlet højde
Sædehøjde
Akselafstand
Min. frihøjde
Køreklar vægt
Tankkapacitet

2,200 mm
765 mm
1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
800 mm
1,575 mm
125 mm
220 kg
15 L

Motortype

TMAX Tech MAX
Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og
respektere andre kørere og miljøet. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan
ændres uden varsel og kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.

