
Vstúpte do rodiny
modelov MAX
Model X-MAX 125 je naším najlepším strojom na

každodennú jazdu po meste. Jeho výkonný a úsporný 4-

taktný motor s objemom 125 cm3 sa vyznačuje vysokým

výkonom a nízkymi prevádzkovými nákladmi a predné

vidlice motocyklového typu zabezpečia vynikajúce

pohodlie.

Kontrola trakcie, diskové brzdy a systém ABS zvyšujú

istotu a stabilitu na šmykľavom povrchu vozovky – zatiaľ

čo každá jazda je jednoduchšia vďaka bezkľúčovému

systému zapaľovania Smart Key. A obrovský úložný

priestor pod sedadlom umožňuje odložiť 2 celotvárové

prilby.

Športovo ladený model X-MAX 125 je vybavený 12 V

zásuvkou a prináša nastaviteľné predné sklo a riadidlá –

má všetko, čo potrebujete a po čom túžite –, zlepší vám

každý deň.

Výkonný a úsporný motor EURO5 Blue

Core

Nový systém variabilného riadenia

ventilov (VVA) pre silnejš iu akceleráciu

Kompaktný dizajn kapotáže MAX

s jednoduchou ergonomikou

Dvojité LED svetlomety a koncové LED

svetlá

Bezkľúčový systém zapaľovania Smart

Key

Systém kontroly trakcie (TCS)

Predné vidlice motocyklového typu

Obrovská osvetlená príručná schránka

na 2 celotvárové prilby

Priestranné dvojité sedadlo so

samostatným operadlom pre jazdca

Riadidlá nastaviteľné pomocou

vhodného náradia a 2-polohové predné

sklo

Štýlové prístroje s veľkým LCD

displejom

12 V zásuvka v ľavej prednej príručnej

schránke
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Vstúpte do rodiny modelov MAX
V spoločnosti Yamaha si myslíme, že cesta do práce a domov má byť vždy zábavná. A skúter X-MAX 125

je skonštruovaný tak, aby ste si ešte viac užili každú jazdu na ňom vďaka ideálnemu vyváženiu

športového charakteru, praktickosti a funkčnosti.

Nezáleží na tom, či ste vo svete skútrov úplným nováčikom alebo si hľadáte svoj nový model. Keď sa

mu prizriete bližšie, bude sa vám páčiť. Model na rok 2021 je vybavený novým motorom Blue Core s

objemom 125 cm3 spĺňajúcim normu EURO5. Prináša aj systém Start & Stop na výraznejšie zníženie

spotreby paliva. Inteligentný bezkľúčový systém zapaľovania na bezproblémovú prevádzku a obrovskú

príručnú schránku pod sedadlom.

Exkluzívne LED svetlomety a dynamický dizajn podčiarkujú špičkovú kvalitu modelu XMAX 125, na

ktorom máte vďaka systému kontroly trakcie a systému ABS v štandardnej výbave všetko pod

kontrolou. Vyberte si model XMAX 125. Začnite tým najlepším.
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Športový, štýlový a praktický
skúter s objemom 125 cm3

Každý skúter Yamaha X-MAX bol vyvinutý

s čistou a nezriedenou MAX DNA. Len čo

na svoj nový skúter X-MAX 125 vysadnete,

vychutnáte si svižné riadenie spolu

s intenzívnym zrýchlením, vďaka ktorému

je tento športový, štýlový a praktický

skúter rýchlym a efektívnym strojom na

jazdenie do práce a domov, ako aj vašou

vstupnou bránou do rodiny modelov MAX.

Bezkľúčová prevádzka so
systémom Smart Key

Pri ceste do práce a domov chcete, aby

bola vždy čo najjednoduchšia a čo

najmenej stresujúca. Preto sme model X-

MAX 125 vybavili bezkľúčovým systémom

zapaľovania Smart Key. Stačí, že máte

kľúč so sebou a môžete odomknúť

a naštartovať skúter, či siahnuť do

úložného priestoru pod sedadlom, pričom

nemusíte kľúč fyzicky vložiť do

zapaľovania.

Systém kontroly trakcie

Počas bežnej jazdy do práce sa môžete

stretnúť z rôznymi nepríjemnosťami – od

mokrých vozoviek po lesklé kryty kanálov

a vyleštené obrubníky, či dokonca blato

a nečistoty v blízkosti stavenísk. Vďaka

systému kontroly trakcie modelu X-MAX 125

môžete teraz jazdiť s istotou, pretože vám

tento systém poskytuje lepšiu kontrolu

udržiavaním priľnavosti zadného kolesa na

klzkých povrchoch.

Obrovský úložný priestor pod
sedadlom

Model X-MAX 125 je možno jedným

z najelegantnejších a najšportovejších

skútrov vo svojej triede – je však aj jedným

z najpraktickejších vďaka obrovskému

úložnému priestoru pod sedadlom. Stačí

vyklopiť sedadlo a môžete tu uložiť

2 celotvárové prilby alebo prenosný

počítač a iné veci – a na zvýšenie pohodlia

je tento priestor osvetlený praktickým

svetlom.

Plnohodnotné LED osvetlenie

Stačí jediný pohľad na prednú masku

modelu X-MAX 125 a je jasné, že vzhľad

tohto športového skútra je inšpirovaný

našimi vysokovýkonnými skútrami MAX.

Zošikmené dvojité svetlomety prinášajú

kompletné LED osvetlenie, vytvárajú

intenzívny svetelný lúč a znižujú spotrebu

energie – a predné a zadné obrysové svetlá

a koncové LED svetlá zaistia, aby jazdec

na modeli X-MAX 125 bol pripravený vidieť

a byť videný.

Predné vidlice motocyklového
typu

Pri jazde po ceste nevidíte, ako reaguje

odpruženie kolies, určite však pocítite

rozdiel, ktorý prinášajú vidlice

motocyklového typu v prípade modelu X-

MAX 125. Vďaka 110 mm zdvihu stlmia

nerovnosti a zaistia vyššiu plynulosť jazdy –

okrem toho sú navrhnuté tak, aby zaistili

maximálne pohodlie a ovládateľnosť pri

brzdení a jazde v zákrutách.
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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 variátorom

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 vidlica
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
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 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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