XMAX 125

Καλώς ορίσατε στην
οικογένεια MAX
Το X-MAX 125 είναι το απόλυτο μεταφορικό μέσο για τις
καθημερινές σας μετακινήσεις στην πόλη. Ο πανίσχυρος και
οικονομικός τετράχρονος κινητήρας 125 κ.εκ. παρέχει
ισχυρές επιδόσεις με χαμηλό κόστος λειτουργίας και το
μπροστινό πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας εξασφαλίζει
εκπληκτική άνεση.
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, τα δισκόφρενα και το ABS
παρέχουν μεγαλύτερη σιγουριά και ευστάθεια σε ολισθηρά
οδοστρώματα, ενώ κάθε διαδρομή γίνεται ευκολότερη χάρη
στο σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί "Smart Key". Επίσης,
στον τεράστιο φωτιζόμενο χώρο αποθήκευσης κάτω από τη
σέλα μπορείτε να τοποθετήσετε 2 κράνη full-face.
Εξοπλισμένο με πρίζα 12 V, καθώς και με ρυθμιζόμενο
ανεμοθώρακα και τιμόνι, το σπορ X-MAX 125 προσφέρει όλα
όσα χρειάζεστε και επιθυμείτε για να γίνει κάθε μέρα
καλύτερη.

Πανίσχυρος και οικονομικός κινητήρας
Blue Core που συμμορφώνεται με το
πρότυπο EURO5
Νέο σύστημα μεταβλητού χρονισμού
βαλβίδων (VVA) για ισχυρότερη
επιτάχυνση
Πάνελ μικρών διαστάσεων σχεδίασης
MAX με εξαιρετική εργονομία
Διπλοί προβολείς LED και πίσω φώτα
LED
Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί "Smart
Key"
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
Μπροστινό πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας
Τεράστιος φωτιζόμενος χώρος
αποθήκευσης κάτω από τη σέλα για 2
κράνη full-face
Ευρύχωρη διπλή σέλα με ξεχωριστή

XMAX 125
Καλώς ορίσατε στην οικογένεια MAX
Στη Yamaha πιστεύουμε ότι οι καθημερινές μετακινήσεις θα πρέπει να είναι πάντα διασκεδαστικές. Το X-MAX
125 έχει κατασκευαστεί για να κάνει κάθε ταξίδι πιο απολαυστικό, προσφέροντάς σας την ιδανική ισορροπία
πρακτικότητας, λειτουργικότητας και σπορ χαρακτήρα.
Είτε είστε νέοι οδηγοί scooter είτε αναζητάτε το επόμενο μοντέλο σας, η μοναδική του εμφάνιση θα σας
κερδίσει. Το μοντέλο για το 2021 είναι εξοπλισμένο με έναν νέο κινητήρα Blue Core 125 κ.εκ. προδιαγραφών
EURO5. Διαθέτει επίσης νέο σύστημα Start & Stop που βελτιώνει περαιτέρω την οικονομία καυσίμου,
εκκίνηση χωρίς κλειδί "Smart Key" για απλή, απροβλημάτιστη λειτουργία – και μια τεράστια θήκη
αποθήκευσης κάτω από τη σέλα.
Οι αποκλειστικοί διπλοί προβολείς LED και η δυναμική σχεδίαση τονίζουν την κορυφαία ποιότητα του XMAX
125. Και με το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και το ABS στο στάνταρ εξοπλισμό, έχετε τον απόλυτο έλεγχο.
Επιλέξτε το XMAX 125. Ξεκινήστε με το καλύτερο.

XMAX 125
Σπορ, κομψό και πρακτικό
scooter 125 κ.εκ.

Λειτουργία χωρίς κλειδί "Smart
Key"

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Κάθε scooter X-MAX της Yamaha

Στις καθημερινές σας μετακινήσεις θέλετε

σας μπορεί να αντιμετωπίσετε τα πάντα: από

αναπτύχθηκε με το πραγματικό DNA της

κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο

βρεγμένους δρόμους μέχρι γλιστερά

σειράς MAX. Μόλις ανεβείτε στο νέο X-MAX

εύκολη και ξέγνοιαστη. Για το λόγο αυτό,

πλακόστρωτα δρομάκια, ακόμα και λάσπη ή

125, θα απολαύσετε τον ευέλικτο χειρισμό

εξοπλίσαμε το X-MAX 125 με σύστημα

χώμα κοντά σε εργοτάξια. Χάρη στο σύστημα

σε συνδυασμό με την ισχυρή επιτάχυνση,

ανάφλεξης χωρίς κλειδί "Smart Key".

ελέγχου πρόσφυσης του X-MAX 125, πλέον

που καθιστούν αυτό το σπορ, κομψό και

Εφόσον έχετε μαζί σας το κλειδί, μπορείτε

μπορείτε να οδηγείτε με αυτοπεποίθηση,

πρακτικό scooter ένα γρήγορο και

να ξεκλειδώσετε και να βάλετε μπροστά το

καθώς σας προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο

αποτελεσματικό μεταφορικό μέσο για τις

scooter, αλλά και να αποκτήσετε

διατηρώντας το κράτημα του πίσω τροχού σε

καθημερινές σας μετακινήσεις. Είστε πλέον

πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης κάτω

ολισθηρές επιφάνειες.

μέλος της οικογένειας MAX.

από τη σέλα, χωρίς να χρειαστεί να

Σε μια τυπική διαδρομή προς την εργασία

τοποθετήσετε το κλειδί στη μίζα.

Τεράστιος χώρος
αποθήκευσης κάτω από το
κάθισμα
Το X-MAX 125 μπορεί να είναι ένα από τα
πιο κομψά και σπορ scooter στην
κατηγορία του, αλλά επίσης είναι και ένα
από τα πιο πρακτικά, χάρη στον τεράστιο
χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα!
Απλώς ανασηκώστε τη σέλα και
αποθηκεύστε 2 κράνη full-face ή έναν
φορητό υπολογιστή και πολλά
περισσότερα. Και για μεγαλύτερη άνεση,
ένα χρήσιμο φως φωτίζει τη θήκη.

Φωτισμός LED
Ρίξτε μια ματιά στην μπροστινή όψη του X -

Μπροστινό πιρούνι τύπου
μοτοσυκλέτας

MAX 125. Θα διαπιστώσετε ότι η εμφάνιση

Στις καθημερινές σας μετακινήσεις στον

αυτού του σπορ scooter είναι ξεκάθαρα

αυτοκινητόδρομο, δεν μπορείτε να δείτε τι

εμπνευσμένη από τα scooter MAX

κάνει η ανάρτηση, αλλά σίγουρα θα

υψηλών επιδόσεων. Οι γωνιώδεις διπλοί

αισθανθείτε τη διαφορά που προσφέρει το

προβολείς διαθέτουν φωτισμό LED που

πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας στο X-MAX

εξασφαλίζει πανίσχυρη δέσμη και μειώνει

125. Με διαδρομή 110 χιλ., απορροφά τους

την κατανάλωση ενέργειας. Και με τα φώτα

κραδασμούς για ομαλότερη οδήγηση. Επίσης,

θέσης εμπρός και πίσω και τα πίσω φώτα

έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μέγιστη

LED, το X-MAX 125 είναι έτοιμο να βλέπει,

άνεση και έλεγχο κατά την πέδηση και την

αλλά και να το βλέπουν.

οδήγηση σε στροφές.

XMAX 125
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Σύστημα τροφοδοσίας
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων

τετραβάλβιδος;Τετράχρονος;Μονοκύλινδρος;Υγρόψυκτος;EURO5;SOHC
124,66κ.εκ.
52.0 χλστ. x 58.7 χλστ.
11.2 : 1
9.0 kW @ 8,000 σ.α.λ.
11.0 Nm @ 6,250 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Ηλεκτρονικός ψεκασμός
TCI
Ηλεκτρική μίζα
Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Ενεργό Start & Stop: 2,3L/100km, Ανενεργό Start & Stop: 2,4L/100km
Ενεργό Start & Stop: 54g/km, Ανενεργό Start & Stop: 56g/km

Πλαίσιο
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός τροχού
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή πίσω τροχού
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό

Τηλεσκοπικό πιρούνι
110 χλστ.
Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
90χλστ.
Δισκόφρενο, Ø267 χλστ.
Μονό δισκόφρενο, Ø245 χλστ.
120/70-15
140/70-14

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος πλήρες υγρών
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου

2,185 χλστ.
775 χλστ.
1,415 χλστ. (1,465mm with adjustable windscreen)
800 χλστ.
1,570 χλστ.
140 χλστ.
166kg
13.0λίτρα

XMAX 125
Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς
προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των
προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ
ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

