
Το απόλυτο σπορ
σκούτερ
Το νέο TMAX Tech MAX είναι το σπορ σκούτερ με τις

υψηλότερες προδιαγραφές που κατασκεύασε ποτέ η

Yamaha, σχεδιασμένο για να σας προσφέρει τις πιο τολμηρές

και συναρπαστικές διαδρομές της ζωής σας. Δείτε όλες τις

προηγμένες τεχνολογίες που περιλαμβάνει στο βασικό του

εξοπλισμό και θα διαπιστώσετε ότι τίποτα άλλο δεν

συγκρίνεται μαζί του.

Με το μεγαλύτερο κινητήρα 560 κ. εκ. και την επιθετική,

ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση, το νέο μοντέλο είναι

ταχύτερο, πιο κομψό και πιο άνετο από ποτέ. Αν προσθέσετε

και τον ηλεκτρικό ανεμοθώρακα, τα θερμαινόμενα γκριπ, τη

θερμαινόμενη σέλα και το Cruise Control, θα καταλάβετε

γιατί το TMAX Tech MAX είναι πλήρως εξοπλισμένο για να

σας οδηγήσει σε οποιονδήποτε προορισμό.

Άλλα αποκλειστικά χαρακτηριστικά σε αυτό το κορυφαίο

μοντέλο περιλαμβάνουν χρυσαφί μπροστινό πιρούνι,

ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση με μοχλικό, κλειδαριά για το

μπροστινό καπάκι και εσωτερικό χώρο υψηλής ποιότητας.…
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Το απόλυτο σπορ σκούτερ
Επίσης, είναι το μοναδικό TMAX που διατίθεται στο εκπληκτικό χρώμα Tech Kamo της Yamaha.

Αν είστε από αυτούς που εκτιμούν την αξία της προηγμένης τεχνολογίας, της πρωτοποριακής σχεδίασης και

της εξαιρετικής ποιότητας, το νέο TMAX Tech MAX αποτελεί το απόλυτο Sport Scooter και είναι

κατασκευασμένο σίγουρα για εσάς. Οι κορυφαίες προδιαγραφές του περιλαμβάνουν ηλεκτρικό

ανεμοθώρακα, σύστημα Cruise Control, θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα καθώς και δυνατότητα

σύνδεσης με την εφαρμογή My TMAX Connect.

Αυτό το πλήρως εξοπλισμένο, premium μοντέλο διαθέτει νέο κινητήρα 560 κ. εκ. που αποδίδει υψηλότερη

ροπή για εξαιρετική επιτάχυνση και υψηλή ταχύτητα πορείας, κάτι που το κάνει ιδανικό για όσους κάνουν

συχνά μεγάλες διαδρομές στην εθνική οδό. Παράλληλα, με το ελαφρύ του πλαίσιο, είναι η καλύτερη επιλογή

για την οδήγηση στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Η επιθετική νέα σχεδίαση περιλαμβάνει ενσωματωμένα φώτα LED και ανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος,

χαρίζοντας στο TMAX Tech MAX επιβλητική εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη. Επίσης, με τη

βελτιωμένη εργονομία και τον πρόσθετο εξοπλισμό, οι μεγάλες διαδρομές γίνονται παιχνιδάκι.
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Πιο δυνατός κινητήρας 560 κ.
εκ., συμβατός με τα πρότυπα
EU5

Το νέο TMAX Tech MAX είναι πιο γρήγορο,

σπορ και δυναμικό χάρη στον μεγαλύτερο

κινητήρα 560 κ. εκ. που, εκτός από το ότι

συμμορφώνεται με το πρότυπο EU5,

διαθέτει βελτιστοποιημένη λειτουργία,

αίσθηση και ήχο. Με πάνω από 6%

περισσότερη ροπή η επιτάχυνσή σας θα

είναι ακόμα πιο γρήγορη, ενώ χάρη στον

ειδικό αντικραδασμικό μηχανισμό, αυτός ο

ελαφρύς δικύλινδρος κινητήρας είναι ένας

από τους πιο "ήσυχους" στην κατηγορία

του και με μικρότερες διαστάσεις.

Δυναμική και επιθετική
εξωτερική σχεδίαση

Το νέο TMAX Tech MAX διαθέτει επίσης πιο

επιθετική νέα εμφάνιση που τονίζει την

εμβληματική του θέση στην κορυφή των

σπορ σκούτερ της Ευρώπης. Τα νέα

καλύμματα πλαισίου, όπως τα

ανασχεδιασμένα πλαϊνά τμήματα

"μπούμερανγκ", χαρίζουν ένα πιο

δυναμικό και βελτιωμένο παρουσιαστικό,

ενώ το σούπερ-σπορ πίσω άκρο διαθέτει

νέο πίσω φως σε σχήμα Τ και ελαφριά

πλαϊνά καλύμματα με αεραγωγούς.

Ηλεκτρικός ανεμοθώρακας

Αν ζητάτε ένα κορυφαίο σπορ σκούτερ με τις

υψηλότερες προδιαγραφές στην κατηγορία

του, το TMAX Tech MAX αποτελεί ξεκάθαρη

επιλογή. Ένα από τα πιο σημαντικά

χαρακτηριστικά άνεσης είναι ο αποκλειστικός

ηλεκτρικός ανεμοθώρακας με δυνατότητα

ανεβάσματος και κατεβάσματος κατά 135 χιλ.,

ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τη ρύθμιση για

βέλτιστη άνεση στην εθνική οδό ή στην

πόλη.

Cruise Control

Κανένα άλλο σπορ σκούτερ δεν

συγκρίνεται με το πλήρως εξοπλισμένο

TMAX Tech MAX. Με το μεγαλύτερο

κινητήρα 560 κ. εκ. και την εξαιρετική

εργονομία, είναι το τέλειο εργαλείο για

μεγάλες διαδρομές. Παράλληλα, για

περισσότερη άνεση και πιο απολαυστική

οδήγηση, το Cruise Control περιλαμβάνεται

στο βασικό του εξοπλισμό. Με δυνατότητα

λειτουργίας πάνω από 50 km/h, θα σας

βοηθήσει να παραμένετε πάντα εντός των

ορίων ταχύτητας.

Θερμαινόμενα γκριπ και
θερμαινόμενη σέλα

Ακόμα και με καλό καιρό, είναι παράξενο το

πώς μπορεί να σας επηρεάσει ο κρύος

άνεμος, ειδικά όταν οδηγείτε με υψηλότερες

ταχύτητες. Το TMAX Tech MAX όμως χαρίζει

ζεστασιά και άνεση σε κάθε διαδρομή,

βρέξει χιονίσει, χάρη στα θερμαινόμενα

γκριπ και τη θερμαινόμενη σέλα που

κάνουν την οδήγηση πιο απολαυστική.

Βελτιωμένη πρόσβαση στο
έδαφος

Η αναβαθμισμένη εργονομία εξασφαλίζει

ακόμα υψηλότερα επίπεδα οδηγικής άνεσης,

ενώ τα νέου τύπου μαρσπιέ παρέχουν

βελτιωμένη πρόσβαση στο έδαφος για τον

οδηγό και το συνεπιβάτη. Τα νέα καλύμματα

πλαισίου χαρίζουν στο TMAX Tech MAX μια

σπορ και δυναμική αίσθηση, ενώ το

λεπτότερο πίσω τμήμα κάνει την πρόσβαση

στα μαρσπιέ του συνεπιβάτη πιο εύκολη, για

μια ξεκούραστη και απολαυστική διαδρομή.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
τετραβάλβιδος, 2EEK, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος,
EURO5, με 2 παράλληλους κυλίνδρους

Κυβισμός 562 cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 70.0×73.0mm
Σχέση συμπίεσης 10.9:1
Μέγιστη ισχύς 35.0 kW @ 7500 rpm
Μέγιστη ροπή 55.7 Nm @ 5250 rpm
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 4.8l / 100 km
Εκπομπές ρύπων 112g / km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 120 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή πίσω τροχού 117 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc brake
Πίσω φρένο Hydraulic single disc brake
Εμπρός ελαστικό 120/70R15M/C 56H Tubeless
Πίσω ελαστικό 160/60R15M/C 67H Tubeless

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,200 mm
Συνολικό πλάτος 765 mm
Συνολικό ύψος 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Ύψος σέλας 800 mm
Μεταξόνιο 1,575 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 mm
Βάρος πλήρες υγρών 220 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 15 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

TMAX Tech MAX


