
Dokonalý športový
skúter
Nový TMAX Tech MAX je športový skúter najvyššej kvality

od spoločnosti Yamaha, ktorý je navrhnutý tak, aby vám

poskytol najdynamickejšiu, najúžasnejšiu a

najpríjemnejšiu jazdu, akú kedy zažijete. Pozrite sa na

všetky pokročilé technológie, ktoré sú súčasťou

štandardnej výbavy, a zistíte, že tento stroj nemá

konkurenciu.

Vďaka výkonnejšiemu motoru s objemom 560 cm3 a

agresívne tvarovanej kapotáži je nový model rýchlejší,

elegantnejší a pohodlnejšie než predtým. Keď uvážite, že

je model TMAX Tech MAX vybavený elektronicky

ovládaným čelným sklom, vyhrievanými riadidlami,

vyhrievaným sedadlom a tempomatom, zistíte že tento

skúter je dokonale vybavený na akúkoľvek cestu.

Medzi ďalšie exkluzívne prvky tohto prémiového

luxusného modelu patrí zlatá predná vidlica, nastaviteľný

záves zadného kolesa, zámok predného veka a veľmi

kvalitný interiér. Navyše je to jediný model TMAX, ktorý je

k dispozícii v úžasnom novom farebnom prevedení Tech

Kamo od spoločnosti Yamaha.

Výkonnej motor s objemom 560 cm3

spĺňajúci požiadavky normy EURO5

Dynamickejš í a agresívnejš í dizajn

karosérie

Elektricky ovládané čelné sklo

Tempomat

Vyhrievané rukoväte a sedadlo

Zlepšené vystupovanie

Integrované predné smerovky LED

Plne vybavené s najlepš ími

parametrami danej triedy

Ľahký hliníkový rám

Systém kontroly trakcie a režim D-

MODE

Veľký úložný priestor

Smart Key operation

Jednofarebná prístrojová doska TFT

Záves motocyklového typu
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Dokonalý športový skúter
Ak dokážete oceniť skutočnú hodnotu vyspelých technológií, inovatívneho dizajnu a vynikajúcej

kvality, je pre vás nový TMAX Tech MAX tým najlepším športovým skútrom. Medzi jeho najlepšie

parametre v danej triede patrí elektricky ovládané čelné sklo, tempomat, vyhrievané riadidlá a

sedadlo a plnohodnotné pripojenie pomocou aplikácie My TMAX Connect.

Tento plne vybavený prémiový model sa dodáva s novým motorom s objemom 560 cm3, ktorý vďaka

vyššiemu krútiacemu momentu dosahuje vynikajúce zrýchlenie a vysokú rýchlosť jazdy, preto je

ideálny na časté jazdy po diaľniciach na veľké vzdialenosti. Vďaka ľahkému podvozku je ideálny na jazdu

v rušných uliciach miest.

Nová agresívna kapotáž je vybavená integrovanými diódovými svetlami a upravenou prednou časťou,

ktorá modelu TMAX Tech MAX dodáva majestátny vzhľad, vďaka ktorému vás nikto neprehliadne.

Vďaka zdokonalenej ergonómii a doplnkovej výbave sa na dlhšie výlety budete tešiť.
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Výkonnejší motor s objemom
560 cm3 spĺňajúci požiadavky
normy EU5

Nový TMAX Tech MAX je rýchlejší,

športovejší a dynamickejší vďaka

väčšiemu motoru s objemom 560 cm3,

ktorý spĺňa požiadavky normy EU5 a

poskytuje ešte lepšiu prevádzku, dojem a

zvuk než doteraz. Vďaka o viac ako 6 %

vyššiemu krútiacemu momentu si

vychutnáte ešte vyššie zrýchlenie – a so

špeciálnym vyvažovacím mechanizmom je

tento ľahký dvojvalcový motor jedným z

najkultivovanejších a najkompaktnejších

vo svojej kategórii.

Dynamický a agresívny dizajn
karosérie

Nový model TMAX Tech MAX prichádza aj s

agresívnejším novým vzhľadom, ktorý

posilňuje jeho kultové postavenie ako

jednotky medzi športovými skútrami v

Európe. Nové panely karosérie vrátane

prepracovaných bočných častí v tvare

„bumerangu“ mu dávajú dynamickejší a

ra novanejší vzhľad – a super športová

zadná časť obsahuje nové zadné svetlo v

tvare písmena T a ľahké bočné kryty s

prieduchmi.

Elektricky ovládané čelné sklo

Ak chcete špičkový športový skúter s

najlepšími parametrami v danej kategórii,

model TMAX Tech MAX je jasná voľba.

Jednou z najvýznamnejších funkcií

zvyšujúcich pohodlie je exkluzívne

elektronicky ovládané čelné sklo, ktoré

možno výškovo nastaviť v intervale 135 mm,

vďaka čomu si môžete vybrať optimálne

nastavenie na zaistenie maximálneho

pohodlia pri jazdách po verejných

komunikáciách aj v meste.

Tempomat

Plne vybavenému modelu TMAX Tech MAX

sa žiadny iný športový skúter nemôže

rovnať. Vďaka výkonnejšiemu motoru s

objemom 560 cm3 a prvotriednej

ergonómii sa tento stroj dokonale hodí na

dlhé jazdy. Na zaistenie väčšieho pohodlia

a pohody je štandardne vybavený

tempomatom. Tempomat funguje pri

rýchlostiach nad 50 km/hod, preto vám za

jazdy pomôže dodržiavať väčšinu

rýchlostných obmedzení.

Vyhrievané rukoväte a sedadlo

Dokonca aj za teplého dňa dokáže prúd

chladného vzduchu jazdca negatívne

ovplyvniť, a to najmä pri jazde vyššou

rýchlosťou. S modelom TMAX Tech MAX

však budete v teple a pohodlí pri každej

ceste bez ohľadu na počasie, pretože

vďaka vyhrievaným rukovätiam a sedadlu

je jazda príjemnejšia.

Zlepšené vystupovanie

Revidovaná ergonómia je zárukou ešte

vyššej úrovne jazdného komfortu a

novonavrhnuté opierky nôh uľahčujú jazdcovi

aj spolujazdcovi vystupovanie. Nové panely

karosérie dodávajú modelu TMAX Tech MAX

športovejší a dynamickejší vzhľad – a

štíhlejšia zadná časť ponúka viac uvoľnenia

a radosti pri jazde, k čomu prispieva aj ľahší

prístup k stúpadlám pre spolujazdca.
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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 variátorom
Fuel consumption 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
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 používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov

spoločnosti Yamaha.
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