
Exkluzivitás, kényelem
és teljesítmény
Erős és gazdaságos 125 cm³-es, négyütemű motorjával az

XMAX 125 Tech MAX erőteljes teljesítményt nyújt,

alacsony üzemeltetési költségek mellett. A kényelmet a

motorkerékpárokra jellemző első villák is garantálják – a

speciális ülésekkel és bőrkárpitozású részletekkel

együtt.

A kipörgésgátló rendszer, a tárcsafékek és az ABS

nagyobb magabiztosságot és stabilitást adnak csúszós

úton, a Smart Key kulcs nélküli gyújtásrendszer pedig

minden utazást megkönnyít. Tágas, megvilágított ülés

alatti tárolórekesze két teljes méretű bukósisakot is

képes befogadni.

Az exkluzív acélszürke fényezéssel is elérhető, állítható

szélvédővel és kezelőkarokkal elérhető limitált XMAX 125

Tech MAX kiadás egy vérbeli prémium 125 cm³-es

sportrobogó.

Erőteljes és gazdaságos EURO5 Blue

Core motor

Új, változtatható szelepvezérlési (VVA)

rendszer a jobb gyorsulás érdekében

Motorkerékpárokra jellemző első villa

Szerszámmal állítható kormány és

kétállású szélvédő

Stílusos műszerek nagy LCD-kijelzővel

12 V-os csatlakozóaljzat a bal első

tárolórekeszben

Speciális kettős ülés és bőrkárpitozású

részletek

Alumínium lábtartók, krómkeretes

sebességmérő és sok más

LED-es ikerfényszórók és sötétített

LED-es hátsó lámpa

Kulcs nélküli gyújtás és kipörgésgátló

rendszer (TCS)

Nagyméretű, megvilágított tárolóhely,

2 teljes méretű bukósisak számára

Sportos MAX formavilág exkluzív Tech

MAX megoldásokkal
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Exkluzivitás, kényelem és teljesítmény
A számos exkluzív kiegészítővel felszerelt speciális XMAX 125 Tech MAX a Yamaha prémium 125 cm³-

es sportrobogója, amely olyan praktikus motorosok számára készült, akik értékelik az exkluzivitást.

Ez a prémium modell a helyváltoztatás egyik legokosabb módja. Speciális bevonatú üléssel, bőr belső

párnákkal, alumínium lábtartókkal és megmunkált markolatvégekkel van ellátva. A 2021-es modell

egy új, 125 cm³-es, EURO5-kompatibilis Blue Core motorral van felszerelve, amely erős gyorsulást

biztosít alacsony és közepes fordulatszámon. Az új Start & Stop rendszer csökkenti a károsanyag-

kibocsátást és javítja az üzemanyag-fogyasztást.

A teljes MAX DNS-t kiaknázó, minőségi, 125 cm³-es sportrobogó a sportosság, a hétköznapi praktikum

és a funkcionalitás tökéletes elegyét nyújtja, miközben a MAX család egyediségét hozza magával.
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Különleges kiadás, 125 cm³-es
maxi sportrobogó

Az exkluzív acélszürke színben elérhető és

számos exkluzív felszereltséggel, például

alumínium lábtámasszal, speciális üléssel

és bőrkárpitozással, valamint gépszürke

kapaszkodókkal, sötétített hátsó

lámpával és krómkeretes sebességmérővel

rendelkező XMAX 125 Tech MAX a Yamaha

csúcskategóriás 125-ös sportrobogója.

Az utazás sportos és stílusos
módja.

Az XMAX 125 Tech MAX színtiszta, vérbeli

MAX DNS alapján készült, a stílus, a

funkcionalitás és a teljesítmény ideális

elegyét létrehozva. Elég csak a gázkart

meghúzni, és azonnali erős gyorsulás és

kiváló mozgékonyság lesz a jutalmunk.

Mindez a sportos, stílusos és praktikus

sportrobogót gyors és hatékony társsá

teszi az ingázáshoz. Üdvözöljük az

exkluzív MAX családban!

Smart Key kulcs nélküli indítás

Ingázás közben azt szeretnénk, hogy minden

utazás a lehető legkönnyebb és

stresszmentes legyen. Ezért szereltük fel az

X-MAX 125 Tech MAX modellt a Smart Key

kulcs nélküli gyújtásrendszerrel. Ha a

kulcsok nálunk vannak, anélkül tudjuk

beindítani a robogót vagy kinyitni az ülés

alatti tárolót, hogy  zikailag a

gyújtáskapcsolóba kellene helyezni a

kulcsot.

Kipörgésgátló rendszer

Egy átlagos ingázás során számos nedves

útfelülettel, fényes csatornafedéllel és

csúszós macskakővel találkozhatunk – az

építési területek környékén lévő sárról és

porról nem is beszélve. Az X-MAX 125 Tech

MAX kipörgésgátló rendszerének

köszönhetően mostantól magabiztosan

vehetjük ezeket az akadályokat, hiszen a

rendszer csúszós felületeken is megőrzi a

hátsó kerék tapadását, jobb

irányíthatóságot biztosítva.

Nagy ülés alatti tárolóhely

A sportrobogók kategóriájában a XMAX

125 Tech MAX az egyik legelegánsabb,

legsportosabb és legexkluzívabb modell,

ugyanakkor azonban az egyik

legpraktikusabb is, köszönhetően a

hatalmas ülés alatti tárolóhelynek! Csak

hajtsa fel az ülést, és máris elég helyet

találhat két teljes méretű sisak, egy

laptop vagy sok más csomag számára – a

nagyobb kényelem érdekében a tárolóhely

világítással is rendelkezik.

Merész és dinamikus megjelenés

Az XMAX 125 Tech MAX merész és

dinamikus megjelenését a

nagyteljesítményű MAX robogók inspirálták.

Szögletes ikerfényszórói teljes mértékben

LED-esek, amelyek erős fényt biztosítanak

alacsonyabb energiafogyasztás mellett –

emellett a limitált kiadású 125-ös

sportrobogó első és hátsó helyzetjelző

lámpái és sötétített, LED-es hátsó lámpái

segítenek látni és látszani.
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Motor

Motor típusa
4 szelepes, 4 ütemű, Egyhengeres, Folyadékhűtéses,
EURO5, SOHC

Lökettérfogat 124,66cc
Furat x löket 52.0 X 58.7mm
Kompresszióviszony 11.2 : 1
Maximális teljesítmény 9.0kW @ 8,000rpm
Maximális nyomaték 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata

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

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 110 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 90mm
Első fék Single Disc, Ø267 mm
Hátsó fék Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Első gumi 120/70-15
Hátsó gumi 140/70-14

Méretek

Teljes hossz 2,185 mm
Teljes szélesség 775 mm
Teljes magasság 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Ülésmagasság 800 mm
Tengelytáv 1,570 mm
Minimális hasmagasság 140 mm
Nedves tömeg 166kg
Üzemanyagtank kapacitása 13.0litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden

motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban

feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat,

illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További

részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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