TMAX Tech MAX

De ultieme
sportscooter
De nieuwe TMAX Tech MAX is de topklasse sportscooter
van Yamaha speciaal bedoeld om je de meest
dynamische, opwindende en ver jnde rit ooit te
bezorgen. Bekijk alle geavanceerde technologie die
standaard op de motor zit en je zult merken dat geen
enkele concurrent nog maar in de buurt komt.
Met de krachtigere 560 cc-motor en de agressieve,
herwerkte kuip is het nieuwe model nog sneller, slanker
en comfortabeler dan ooit. Voeg hier nog bij dat de TMAX
Tech MAX wordt geleverd met een elektrisch scherm,
verwarmde grepen en zadel en cruise control. Je merkt
het, de motor is volledig uitgerust om je overal mee
naartoe te nemen.
Andere exclusieve features op dit nieuw premium highend model zijn de goudkleurige voorvorken en de
aanpasbare achterophanging van het link-type, een
stuurvergrendeling en een hoogkwalitatief interieur.
Het is ook de enige TMAX die verkrijgbaar is in de
verbazend nieuwe Tech Kamo van Yamaha.

Krachtig 560 cc-motor conform
EURO5
Dynamisch en agressief kuipontwerp
Elektrisch scherm
Cruise control
Greep- en zadelverwarming
Betere toegang tot de grond
Ingebouwde ledvoorrichtingaanwijzers
Volledig uitgerust met
topspeci caties
Lichtgewicht aluminiumframe
Traction Control System & D-MODUS
Groot opbergvak
Smart Key operation
Zwartwit TFT-instrumentenpaneel
Vering zoals bij een motor ets

TMAX Tech MAX
De ultieme sportscooter
Als je gek op geavanceerde technologie, innovatief design en uitstekende kwaliteit, dan is de nieuwe
TMAX Tech MAX voor jou de ultieme sportscooter. De topspeci caties omvatten een elektrisch
scherm, cruise control, verwarmde grepen en zadel, cruise control en volledige connectiviteit met
My TMAX Connect.
Dit volledig uitgeruste premium model beschikt over een nagelnieuwe 560cc-motor met een hoger
koppel voor een uitstekende versnelling bij hoge cruisesnelheid. Daarom is deze machine de ideale
keuze wanneer je veel grote afstanden a egt met je motor. Met zijn lichtgewicht chassis is het
eveneens de ideale motor om door het drukke stadsverkeer te rijden.
De nieuwe agressieve carrosserie omvat geïntegreerde led-verlichting en een nieuw-ontworpen
voorlichtblok waardoor de TMAX Tech MAX er imposant uitziet en je vast en zeker zult opvallen. Door
de verbeterde ergonomie en extra uitrusting zijn ook de langere ritten iets om naar uit te kijken.

TMAX Tech MAX

Krachtigere 560cc-motor
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Dynamisch en agressief
kuipontwerp

TMAX is sneller, sportiever en dynamischer
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Elektrisch scherm
Als je op zoek bent naar een premium
sportscooter met de hoogst mogelijke
speci catie in deze categorie, dan is de
TMAX Tech MAX de voor de hand liggende
keuze. Een van de meest signi cante
comfort verbeterende functies is het
exclusieve elektrisch scherm dat tot 135
mm naar boven of naar beneden kan worden
bijgesteld, waardoor je de optimale
instelling kunt selecteren voor een
maximaal comfort op de snelweg of in de
stad.

Betere toegang tot de grond
Door de herziene ergonomie werd het
rijcomfort nog verhoogd. De nieuw
ontwikkelde voetborden zorgen ervoor dat
rijder en passagier gemakkelijker contact
hebben met de grond. De nieuwe
carrosseriepanelen zorgen ervoor dat de
TMAX Tech MAX er sportiever en dynamische
uitziet. De slankere achterkant biedt de
passagier een betere toegang tot de
voetsteunen zodat ze meer ontspannen van
de rit kunnen genieten.

TMAX Tech MAX
Motor

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Fuel consumption
CO2 emission

4-kleppen, DOHC, 4-takt, Vloeistofgekoeld, EURO5,
Parallel twin-cylinder
562 cc
70.0×73.0mm
10.9:1
35.0 kW @ 7500 rpm
55.7 Nm @ 5250 rpm
Dry sump
Brandsto njectie
TCI
Elektrisch
Automaat met V-snaar
4.8l / 100 km
112g / km

Chassis
Wielophanging voor
Veerweg voor
Wielophanging achter
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Telescopische voorvork
120 mm
Swingarm
117 mm
Hydraulic dual disc brake
Hydraulic single disc brake
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

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
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,
met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier
getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen
afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.

