
Přidejte se k rodině
MAX
X-MAX 125 je náš nejdokonalejší městský dopravní

prostředek pro každodenní dojíždění. Jeho výkonný

a úsporný čtyřtaktní motor o objemu 125 ccm nabízí silný

výkon při nízkých provozních nákladech, přední vidlice

motocyklového typu zaručuje mimořádné pohodlí.

Kontrola trakce, kotoučové brzdy a ABS zajišťují vyšší

jistotu a stabilitu na kluzkém povrchu. Díky bezklíčovému

zapalování Smart Key bude každá cesta snadnější. Ve

velkém osvětleném úložném prostoru pod sedlem je

místo pro dvě integrální helmy.

Sportovní X-MAX 125 je vybaven 12 V zásuvkou a také

nastavitelným štítem a řídítky, má tak všechny

předpoklady, aby vždy vyhověl všem vašim potřebám.

Výkonný a úsporný motor Blue Core

plnící emisní normu EURO5

Nový systém variabilního řízení ventilů

(VVA) pro silnějš í akceleraci

Kompaktní kapotáž v designu řady MAX

s komfortní ergonomií

Dva LED světlomety a zadní LED světla

Bezklíčové zapalování Smart Key

Systém kontroly trakce (TCS)

Přední vidlice motocyklového typu

Velký osvětlený úložný prostor pod

sedlem pro dvě integrální helmy

Prostorné dvojité sedlo se

samostatnou opěrkou zad pro jezdce

Řídítka a dvoupolohový štít s možností

nastavení pomocí nářadí

Stylové přístroje s velkým displejem

LCD

12V zásuvka v levé přední úložné

schránce
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Přidejte se k rodině MAX
Ve společnosti Yamaha jsme přesvědčeni, že každodenní dojíždění by mělo být za všech okolností

zábavou. Model X-MAX 125 byl vyroben tak, aby s ním každá cesta byla mnohem zábavnější, neboť

nabízí ideální rovnováhu mezi sportovností, praktičností a funkčností.

Ať už jste na skútru začátečníkem nebo hledáte svůj příští model, podíváte-li se důkladněji, budete

bezpochyby nadšeni. Model 2021 je vybaven novým 125ccm motorem Blue Core, který vyhovuje

požadavkům normy EURO5. Nabízí také systém Start/Stop pro ještě ekonomičtější jízdu, bezklíčový

přístup a zapalováním Smart Key pro jednoduchý a bezproblémový provoz a pod sedlem ukrývá velký

úložný prostor.

Dva exkluzivní LED světlomety ve spojení s dynamickým designem podtrhují prémiovou kvalitu modelu

XMAX 125. Díky kontrole trakce a systému ABS ve standardní výbavě budete mít každou jízdu plně pod

kontrolou. Zvolte si XMAX 125. Začněte tím nejlepším.
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Sportovně  střižený, stylový
a praktický skútr kubatury
125 ccm

Všechny skútry Yamaha řady X-MAX byly

vytvořeny na základě ryzí DNA modelů

MAX. Okamžitě po nasednutí na nový X-

MAX 125 tak zakusíte skvělou

ovladatelnost spojenou s rychlou

akcelerací. Tyto vlastnosti dělají ze

sportovního, stylového a praktického

sportovního skútru rychlý a efektivní

dopravní prostředek pro dojíždění

a současně vaši vstupenku do světa rodiny

MAX.

Bezklíčový přístup a zapalování
Smart Key

Pokud dojíždíte každý den, chcete, aby

vaše cesty byly co nejpohodlnější. Právě

proto jsme model X-MAX 125 vybavili

systémem bezklíčového zapalování Smart

Key. Pokud budete mít klíč u sebe,

můžete odemknout a nastartovat skútr či

otevřít úložný prostor pod sedlem, aniž

byste klíč museli vkládat do zapalování.

Systém kontroly trakce

Při jízdě do zaměstnání se setkáte

s nejrůznějšími jízdními povrchy od mokrých

silnic přes kluzké poklopy kanálů či dlažební

kostky po bláto a jiné nečistoty v blízkosti

stavenišť. Díky systému kontroly trakce

skútru X-MAX 125 si nyní můžete užívat

jízdu bez starostí, protože systém zlepšuje

ovladatelnost stroje udržováním trakce

zadního kola na kluzkém povrchu.

Velký odkládací prostor pod
sedlem

X-MAX 125 je pravděpodobně jedním

z nejelegantnějších a nejsportovnějších

skútrů ve své třídě a díky velkému

odkládacímu prostoru pod sedlem je

současně i velice praktický. Stačí odklopit

sedlo a uložit dvě integrální helmy nebo

notebook spolu s dalšími věcmi. Pro ještě

vyšší pohodlí je celý prostor vybaven

praktickým osvětlením.

Kompletní LED osvětlení

Stačí jeden pohled na přední část modelu

X-MAX 125 a okamžitě je zřejmé, že

vzhled tohoto sportovního skútru je

inspirován našimi vysoce výkonnými skútry

MAX. Dva zkosené světlomety jsou

vybaveny LED osvětlením, které zajišťuje

vysokou úroveň jasu při snížené spotřebě

energie. Díky předním a zadním obrysovým

světlům a zadním LED světlům modelu X-

MAX 125 vše dobře uvidíte a všichni uvidí

vás.

Přední vidlice motocyklového
typu

Při jízdě po rychlostních silnicích nelze

sledovat, jak se chová zavěšení, ale

nepochybně ucítíte rozdíl, který na modelu

X-MAX 125 zajišťuje vidlice motocyklového

typu. Se zdvihem 110 mm dokáže pohlcovat

rázy a zajistit hladší jízdu. Konstrukce si

rovněž klade za cíl nabídnout vám maximální

pohodlí a ovladatelnost při brzdění

a zatáčení.
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Motor

Typ motoru
4ventilový, 4taktní, Jednoválec, Kapalinou chlazený,
EURO5, SOHC

Zdvihový objem 124,66cc
Vrtání x zdvih 52.0 X 58.7mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 9.0kW @ 8,000rpm
Maximální točivý moment 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 90mm
Přední brzda Single Disc, Ø267 mm
Zadní brzda Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry

Celková délka 2,185 mm
Celková šířka 775 mm
Celková výška 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1,570 mm
Minimální světlá výška 140 mm
Mokrá hmotnost 166kg
Kapacita palivové nádrže 13.0litres
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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