
Sport scooter'da son
nokta
Yeni TMAX Tech MAX, Yamaha'nın size yaşayacağınız en

dinamik, heyecan verici ve gelişmiş sürüş deneyimini

sunmak üzere tasarlanan en yüksek teknik özelliklere

sahip sport scooter'ıdır. Standart olarak gelen tüm ileri

düzey teknolojiye baktığınızda, başka hiçbir modelin

yanına yaklaşamayacağını görürsünüz.

Daha güçlü 560 cc motoru ve yeniden tasarlanmış agresif

gövdesi ile yeni model her zamankinden daha hızlı, daha

şık ve daha rahattır. Buna, TMAX Tech MAX'in elektrikli ön

cam, ısıtmalı tutacaklar, ısıtmalı sele ve hız sabitleyici ile

birlikte gelmesini eklediğinizde, sizi gitmeniz gereken her

yere götürmek için tam donanımlı olduğunu

görebilirsiniz.

Bu premium lüks modelin diğer sıra dışı özellikleri

arasında altın renkli ön çatallar ve ayrıca, ayarlanabilir

arka bağlantı tipi süspansiyon, ön kapak kilidi ve yüksek

kaliteli iç bölme bulunur. Ayrıca Yamaha'nın çarpıcı yeni

Tech Kamo renk seçeneği de yalnızca TMAX ile

sunulmaktadır.

Güçlü 560 cc EURO5 uyumlu motor

Dinamik ve agresif gövde tasarımı

Elektrikli ön cam

Hız sabitleyici

Isıtmalı tutacaklar ve sele

İyileştirilmiş  yerden yükseklik ve

eriş ilebilirlik

Entegre LED ön sinyaller

Sınıfının en iyisi teknik özellikler ile tam

donanımlı

Ha f alüminyum şasi

Çekiş  Kontrol Sistemi ve D-MODE

Geniş  saklama alanı

Smart Key operation

Tek renkli TFT gösterge paneli

Motosiklet tipi süspansiyon
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Sport scooter'da son nokta
Gelişmiş teknoloji, yenilikçi tasarım ve olağanüstü kalitenin gerçek değerini takdir ediyorsanız yeni

TMAX Tech MAX, sizin için en iyi sport scooter olacaktır. Sınıfının en iyisi teknik özellikleri arasında

elektrikli ön cam, hız sabitleyici, elcik ve sele ısıtmalı bulunur.

Bu tam donanımlı premium model, olağanüstü hızlanma ve yüksek seyir hızı için daha yüksek tork

düzeyleri üreten ve otoyolda sık sık uzun mesafeli sürüşler yapıyorsanız bu scooter'ı sizin için ideal

seçenek haline getiren yeni bir 560 cc motor ile birlikte gelir. Ha f şasisi ile kalabalık şehir

sokaklarında gezinmek için de idealdir.

Agresif yeni gövde, TMAX Tech MAX'e fark edilmenizi sağlayan etkileyici bir görünüm veren entegre

LED farlara ve yeniden tasarlanmış ön karenaja sahiptir. Gelişmiş ergonomisi ve ek ekipmanı ile daha

uzun yolculuklara çıkmayı dört gözle bekleyeceksiniz.
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Daha güçlü 560 cc EU5 uyumlu
motor

Yeni TMAX Tech MAX, her zamankinden

daha iyi giden, daha iyi hissettiren ve daha

iyi ses veren, 560 cc EU5 uyumlu daha

büyük motoru sayesinde daha hızlı, daha

sportif ve daha dinamiktir. %6'nın

üzerinde ilave tork ile daha çabuk

hızlanma deneyimi yaşayacaksınız. Ayrıca,

özel dengeleyici mekanizmasıyla bu ha f 2

silindirli motor, kategorisindeki en

yumuşak ve en kompakt motorlardan

biridir.

Dinamik ve agresif gövde
tasarımı

Yeni TMAX Tech MAX, Avrupa'nın önde

gelen spor scooter'ı olarak ikonik

statüsünü güçlendiren daha agresif yeni

bir görünüme de sahiptir. Yeniden

tasarlanan 'bumerang' yan bölümler de

dahil olmak üzere yeni gövde kaplamaları,

daha dinamik ve zarif bir görünüm sunar ve

son derece sportif arka uç, yeni bir T

şekilli arka far ve havalandırmalı ha f yan

kaplamalara sahiptir.

Elektrikli ön cam

Kategorisinde en yüksek özelliklere sahip bir

premium sport scooter istiyorsanız TMAX

Tech MAX açık ara tek seçimdir. Rahatlığı

artıran en önemli özelliklerden biri, otoyolda

ve şehir içinde maksimum rahatlık için en iyi

ayarı seçebilmenizi sağlayan, 135 mm yukarı

veya aşağı ayarlanabilen özel elektrikli ön

camdır.

Hız sabitleyici

Başka hiçbir sport scooter tam donanımlı

TMAX Tech MAX ile boy ölçüşemez. Daha

güçlü 560 cc motoru ve birinci sınıf

ergonomisi ile bu makine, uzun mesafeli

sürüşler ve standart olarak sunulan hız

sabitleyici özelliği ile ekstra konfor ve

keyif için mükemmel bir seçimdir. 50 km/sa

üzerinde çalışarak, sürüşünüzü yaygın olan

hız sınırları dahilinde yapmanıza da

yardımcı olabilir.

Isıtmalı tutacaklar ve sele

Özellikle yüksek hızlarda seyrederken, ılık

bir günde bile rüzgarın hissettirdiği

soğuğun sizi nasıl etkileyebileceğini

gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Ancak

TMAX Tech MAX'in her sürüşü daha keyi i

hale getiren ısıtmalı tutacakları ve

ısıtmalı selesi sayesinde hava koşulları ne

olursa olsun her yolculukta sıcak ve rahat

kalabilirsiniz.

İyileştirilmiş yerden yükseklik ve
erişilebilirlik

Revize edilen ergonomi, daha da yüksek

sürüş konforu sunar ve yeni tasarlanan

ayaklıklar, sürücü ve yolcu için daha

erişilebilir yerden yükseklik sağlar. Yeni

gövde panelleri TMAX Tech MAX'e daha

sportif ve daha dinamik bir his verir ve daha

ince arka kısım, daha rahat ve keyi i bir

sürüş için yolcu ayaklıklarına daha kolay

erişim imkanı sunar.
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Motor

Motor tipi
4-subap, DOHC, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, EURO5,
Paralel ikiz-silindir

Motor hacmi 562 cc
Çap x Strok 70.0×73.0mm
Sıkıştırma oranı 10.9:1
Maksimum güç 35.0 kW @ 7500 rpm
Maksimum tork 55.7 Nm @ 5250 rpm
Yağlama Kuru karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman V-Kayışı Otomatik
Yakıt tüketimi 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Şasi

Ön süspansiyon Teleskopik çatal
Ön teker hareketi 120 mm
Arka süspansiyon Salınım kolu
Arka teker hareketi 117 mm
Ön fren Hydraulic dual disc brake
Arka fren Hydraulic single disc brake
Ön lastik 120/70R15M/C 56H Tubeless
Arka lastik 160/60R15M/C 67H Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,200 mm
Toplam genişlik 765 mm
Toplam yükseklik 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Sele yüksekliği 800 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,575 mm
Minimum yerden yükseklik 125 mm
Islak ağırlık 220 kg
Yakıt tankı kapasitesi 15 L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri

ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik

gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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