
Wyjątkowy sportowy
skuter
Nowy TMAX Tech MAX to sportowy skuter marki Yamaha

o najlepszych parametrach technicznych, który został

specjalnie opracowany, aby zapewnić Ci niezwykłą oraz

najbardziej dynamiczną i ekscytującą jazdę w Twoim

życiu. Poznaj wszystkie zaawansowane technologie, w

które jest wyposażony w standardzie, a przekonasz się,

że nic innego nie może się z nim równać.

Dzięki mocniejszemu silnikowi 560 cm3 i agresywnemu

nadwoziu o zmienionej stylistyce, nowy model jest

wyjątkowo szybki, elegancki i komfortowy. Ponadto

TMAX Tech MAX został wyposażony w regulowaną

elektrycznie szybę, podgrzewane manetki i siedzisko

oraz tempomat, a zatem wiesz, że jest w pełni

wyposażony, aby zabrać Cię wszędzie tam, gdzie chcesz

się dostać.

Ekskluzywne wyposażenie tego zaawansowanego

modelu klasy premium obejmuje także wykończony w

złotym kolorze przedni widelec, jak również regulowane

wahaczowe zawieszenie tylne, blokadę przedniej osłony i

wysokiej jakości wnętrze. Jest to też jedyny model TMAX,

Mocny silnik o pojemności 560 cm3

zgodny z normą EURO5

Dynamiczna i agresywna konstrukcja

nadwozia

Regulowana elektrycznie szyba

Tempomat

Podgrzewane manetki i siedzenie

Poprawiony dostęp do podłoża

Zintegrowane przednie kierunkowskazy

LED

W pełni wyposażony, o parametrach

technicznych najlepszych w swojej

klasie

Lekka aluminiowa rama

System kontroli trakcji i tryb D-MODE

Dużo miejsca na bagaż

Obsługa bezkluczykowego zapłonu

Smart Key

Zestaw wskaźników z

monochromatycznym wyświetlaczem

TFT

Zawieszenie typu motocyklowego

TMAX Tech MAX



Wyjątkowy sportowy skuter
który jest dostępny ze wspania łą, nową technologią Yamaha Tech Kamo.

Jeśli doceniasz prawdziwą wartość zaawansowanej technologii, innowacyjny design i wyjątkową

jakość, nowy TMAX Tech MAX będzie dla ciebie najlepszym sportowym skuterem. Jego najlepsze w

swojej klasie wyposażenie obejmuje elektrycznie regulowaną szybę, tempomat oraz podgrzewane

manetki i siedzisko, a także pełną łączność z My TMAX Connect.

To w pełni wyposażony model klasy premium z nowym silnikiem 560 cm3, który tworzy lepszy

moment obrotowy dla doskonałego przyspieszenia i wysokiej prędkości przelotowej, dzięki czemu

stanowi idealny wybór, jeśli przemierzasz długie trasy autostradą. Dzięki lekkiemu podwoziu

doskonale sprawdzi się w trakcie jazdy po zat łoczonych miejskich ulicach.

Nowe, agresywne nadwozie zostało wyposażone w zintegrowane światła LED i przednią owiewkę o

zmienionej stylistyce, przez co zapewnia TMAX Tech MAX imponujący wygląd, który nigdy nie

pozostanie niezauważony, a dzięki ulepszonej ergonomii i dodatkowemu wyposażeniu jest gotowy na

długie podróże.
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Mocniejszy silnik o pojemności
560 cm3 zgodny z normą EU5

Nowy TMAX Tech MAX jest szybszy,

sportowy i bardziej dynamiczny dzięki

swojemu większemu, zgodnemu z normą

EU5 silnikowi o pojemności 560 cm3, który

pracuje, reaguje i brzmi lepiej niż

jakikolwiek wcześniejszy. O ponad 6%

większy moment obrotowy zapewnia

jeszcze lepsze przyspieszenie — a dzięki

specjalnemu mechanizmowi

balansującemu ten lekki 2-cylindrowy

silnik oferuje moc i kompaktowość

najlepsze w swojej klasie.

Dynamiczna i agresywna linia
nadwozia

Nowy TMAX Tech MAX posiada także

bardziej agresywny, nowoczesny wygląd,

który wzmacnia jego status lidera jako

wiodącego w Europie sportowego skutera.

Nowy projekt nadwozia obejmujący

zmienione boczne panele z motywem

bumerangu sprawia, że skuter wygląda

świetnie i bardziej dynamicznie — tył

skutera ma supersportowy charakter z

tylnymi światłami LED w kształcie litery T

i lekkimi osłonami bocznymi

zapewniającymi wentylację.

Regulowana elektrycznie szyba

Jeśli potrzebujesz sportowego skutera klasy

premium o najlepszych parametrach

technicznych w tej klasie, TMAX Tech MAX

stanowi doskonały wybór. Jedną z

najbardziej znaczących funkcji, które

zwiększają komfort, jest ekskluzywna

sterowana elektrycznie szyba, którą można

regulować w górę lub w dół w zakresie 135

mm, co pozwala wybrać optymalne

ustawienie dla maksymalnej wygody na

autostradzie i miejskich ulicach.

Tempomat

Żaden inny sportowy skuter nie może się

równać z w pełni wyposażonym TMAX Tech

MAX. Dzięki mocniejszemu silnikowi 560

cm3 i najlepszej ergonomii to idealna

maszyna do przemierzania długich

dystansów, a dla zwiększenia komfortu i

przyjemności, w standardzie jest

wyposażony w tempomat. Działając

powyżej 50 km/h, może również

wspomagać podczas jazdy zgodnie z

obowiązującymi limitami prędkości.

Podgrzewane manetki i
siedzenie

Nawet w ciepłe dni może zaskoczyć Cię

zimny podmuch wiatru, zwłaszcza, gdy

jedziesz z większą prędkością. Jednak z

TMAX Tech MAX nie zmarzniesz i

komfortowo odbędziesz wszystkie

podróże bez względu na pogodę dzięki

podgrzewanym manetkom i siedzeniu,

które sprawiają, że każda przejażdżka

jest jeszcze przyjemniejsza.

Poprawiony dostęp do podłoża

Poprawiona ergonomia zapewnia jeszcze

wyższy poziom komfortu jazdy, a na nowo

zaprojektowany podnóżek gwarantuje

lepszy dostęp do podłoża kierowcy i

pasażerowi. Nowe panele nadwozia

zapewniają TMAX Tech MAX sportowy i

bardziej dynamiczny charakter, a smuklejszy

panel tylny oferuje pasażerowi łatwiejszy

dostęp do podnóżka dla bardziej

relaksującej i przyjemniejszej jazdy.
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Silnik

Typ silnika
4-zaworowy, DOHC, 4-suwowy, Chłodzony cieczą,
EURO5, Dwu-cylindrowy w układzie równoległym

Pojemność 562 cc
Średnica x skok tłoka 70.0×73.0mm
Stopień sprężania 10.9:1
Moc maksymalna 35.0 kW @ 7500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 55.7 Nm @ 5250 rpm
Układ smarowania Sucha miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie 4.8l / 100 km
Emisja CO2 112g / km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 120 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok tylnego zawieszenia 117 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc brake
Hamulec tylny Hydraulic single disc brake
Opona przednia 120/70R15M/C 56H Tubeless
Opona tylna 160/60R15M/C 67H Tubeless

Wymiary

Długość całkowita 2,200 mm
Szerokość całkowita 765 mm
Wysokość całkowita 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Wysokość siodełka 800 mm
Rozstaw osi 1,575 mm
Minimalny prześwit 125 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 220 kg
Pojemność zbiornika paliwa 15 L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Specy kacje i wygląd produktów Yamaha

mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie

charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w zależności od wymogów oraz warunków.

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.
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